
 

          

 

 

ىىَنْوَبىُةَناَزَوـالُم
 هـ(538)تيِرَذْخَمللزَّى«قاِئالَفى»

ىهـ(606)ترْوالبنىاألِثى«ةاَوَكالنِّى»و
 ى

  

 :«همري٥م احلدي٨مقمٚمؿ » قمـ  قال الـووي

 ق  ف   ض  و  اخل  و   ،مٌّ ف  ف نٌّ م   و  ه  و  »
رَّ خ  ت  ق  ؾ  ٌب،ف  ع  ص   ه   ،ه  ض  ائ  ح 

  ن  و  ت  بَّ ث  ت  ي   ف  ؾ  السَّ  ان  ك  و  
 ق  ف 
 «ت  ب  ث  ت  دَّ ش  أ   ه 

 (2/367)لؾسقوصي« تدريب الراوي»

 

 

   كتبه :
ىإبراهومىبنىربداللهىالمدوكش
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وقمـغم لًمـف وبـحبف  واًمّمالة واًمسـالم قمـغم ُمــ ٟٓمبـل سمٕمـده ، احلٛمد هلل وطمده،

 وأشمب٤مقمف سم٢مطمس٤من

ىأماىبعد
م ُمقازٟم٦ًم سملم يمتـ٤مسملم ُمــ أيمـؼم اًمٙمتـ ومٝمذه ورىم٤مت خمتٍمة ضمدًا ،                  ٥م اعم١مًمٗمـ٦م ذم شُم٘مدِّ

« همري٥م احلدي٨م »
(1)

واعمقازٟم٦ُم ٓ شمَت٠مشمَّك إٓ سمٕمد سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م يمؾ يمت٤مب ُمٜمٝمام قمـغم وضمـف  ،

وقمٛمـاًل اؾمـت٘مرااٞم٤ًم  وسمٞم٤مُن ُمٜمٝم٩م واطمد ُمٜمٝمام يستٖمرق وىمت٤ًم ـمقياًل ، اًمتٗمّمٞمؾ أو ىمريب٤ًم ُمٜمف،

ـ قمغم ُمـ يمت٥م شمٗمّمٞماًل ذم ًمذا اقمتٛمدت سمٕمد اهلل ـ شمٕم٤ممم : واًمقىم٧م ُٓيسٕمػ سمذًمؽ دىمٞم٘م٤ًم،

ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسملم
(2)

 وُمقاضع ُمٜمٝمام. ،ُمع اـمالقمل قمغم اًمٙمت٤مسملم وىمراءة ُم٘مدُمتٝمام ،

                                                 

َُم٦ٌم ذم اًمٗمّمؾ اًمتٛمٝمٞمدي عمرطمٚم٦م اًمديمتقراة ) هذه اًمقرىم٤مت ُم٘م (  1) هـ( ، صمؿ أضـٗم٧م قمٚمٞمٝمـ٤م يسـػمًا 1432دَّ

 هـ(.1436)

ُمــ ُمٜمِمـقرات  أ.د. رؿمٞمد سمــ قمبـداًمر ـ اًمٕمبٞمـدي ،« اًمزخمنمي اًمٚمٖمقي ويمت٤مسمف اًمٗم٤ماؼ :»(  ُمـ ذًمؽ 2)

همريـ٥م  ُمٜمٝم٩م اسمـ إصمػم اجلـزري ذم ُمّمـٜمٗمف اًمٜمٝم٤ميـ٦م  ذم»و  هـ(،1412اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل )ط.

قمٜم٤ميـ٦م  »، وهـق سمحـ٨م ُم٘مـدم ًمٜمـدوة أ.د.أ د سمـ حمٛمد اخلراط ، ُمٜمِمـقر ذم اًمِمـبٙم٦م« احلدي٨م وإصمر

اًمتل قم٘مده٤م جمٛمـع اعمٚمـؽ ومٝمـد ًمٓمب٤مقمـ٦م اعمّمـحػ،  «اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م سم٤مًمسٜم٦م واًمسػمة اًمٜمبقي٦م

حت٘مٞم٘مـف ًمٙمتـ٤مب   هـ ، وىمد اؾمتٗمدُت ُمٜمف يمثػمًا ذم هذه إوراق، واٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م1425/ 3/ 15سمت٤مريخ 

قمكم سمـ قمٛمـر  د. «اًمت٠مويؾ ذم همري٥م احلدي٨م ُمـ ظمالل يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م »، و( 79ــ   26/ 1)  «اًمٜمٝم٤مي٦م »

 «همريـ٥م احلـدي٨م»اًمسحٞمب٤مين، ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ، ويمت٥م أظمرى حتدصم٧م قمـ همري٥م احلدي٨م ُمثـؾ : 

« ضمؿ اًمٖمريـ٥مُمٕمـ٤م»، ويمتـ٤مب ة ًمب٤مزُمقل، وُمٚمٗمل اًمِمٝمري، وُم٘مدُم٦م حتٗم٦م إطمـقذي اعمٓمبققمـ٦م ُمٗمـرد

 =      =     ًمٚمنمىم٤موي إىمب٤مل.
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ى« :الفائك »أواًل : التعزٌف المختصز بالزمخشزي وكتابه ى
 امسه وكنيته ولقبه:

،  حمٛمد سمـ قمٛمرَ  سمـ حمٛمقد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ـي، خَمنَْمِ ، اخلـقارزاًمزَّ  اعمٕمتـززم، ،اًمٜمحـقيُِمل،

 ٗمل. احلٜم

   مىلده:

 هـ(.7/467)ذم  «ظمقارزم »ُمـ ىُمرى  «َزخَمنَْمَ  » ب ويم٤من ُمقًمده

   من مؤلفاته:

٤مف »  .«أؾم٤مُس اًمبالهم٦م »و ،«ارِ ٕسَمرا رسمٞمع »وَ  ،«احلدي٨م همري٥م ذم اًمَٗم٤مِاُؼ  »، «اًمٙمِمَّ

   عقيدة : 

 .وُمـ دقم٤مهتؿ قمغم ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م،

   مذهبه الفقهي:

 قمغم ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م.

   قيل عنه :

: ىمَ   ْٛمَٕم٤ميِن، ٕمراق وظُمَراؾمـ٤من، ُمـ٤م اًم ، وردٟمٞمػ٤م، وَبٜمََّػ اًمتّمأداب ذم سمرع) ٤مَل اًمسَّ

٤مسمقمالَُّم ، ويم٤منوشمٚمٛمذوا ًمف، فٚمٞمٓ واضمتٛمُٕمقا قمدًا إدظمؾ سَمٚم  .( ٦مً ٦ًم َٟمسَّ

ذم أصمٜم٤مء يمالُمـف « ُم٘مدُم٦م ذم أبقل اًمتٗمسػم »ذم يمت٤مسمف:   وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

يٙمقن طمسـ اًمٕمب٤مدة يدس اًمبـدع ذم يمالُمـف دؾمـ٤ًم،  ُمـ ه١مٓء ُمـ قمـ شمٗم٤مؾمػم اعمٕمتزًم٦م: )

                                                 

            هـ ، سمٕمٜمقان1414ديمتقراة ُم٘مدُم٦م إمم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ذم قم٤مم  رؾم٤مًم٦م هـ5371يف هناية عام  تثم صبع= 

د. أُمٞمٛم٦م رؿمٞمد سمـدر اًمـديـ، « اسمـ إصمػم اعمحدث  وُمٜمٝمجف ذم يمت٤مسمف اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر» 

 .بٗمح٦م( 487، وشم٘مع ذم )ط. دار اًمٜمقادر اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
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وأيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن، يمّم٤مطم٥م اًمٙمِم٤مف وٟمحقه، طمتك إٟمف يروج قمغم ظمٚمؼ يمثػم ُمـ 

  أهؾ اًمسٜم٦م، يمثػم ُمـ شمٗم٤مؾمػمهؿ اًمب٤مـمٚم٦م(.

 أضم٤مرٟم٤م آقمتزال، إمم داقمٞم٦م ًمٙمٜمف ،ب٤مًمح  : «آقمتدال ُمٞمزان » ذم اًمذهبل قمٜمف وىم٤مل

   .ومف٤ميمِمَّ  ُمـ طمذراً  ومٙمـ :اهلل

بالهمـ٦م واإلقمجـ٤مز، ًمـقٓ ُمـ٤م اًم أٟمقاع سمٞم٤من ذم لي٦م: «اًمٙمِم٤مف » قمـ اًمسبٙمل اسمـ ىم٤مل

 ؿم٤مسمف ُمـ آقمتزال.

  وفاته:

 .هـ(8/12/538 ) 
(1)  

ىىرنوانىالكتاب:ى۳
 « .اًمٗم٤ماؼ ذم همري٥م احلدي٨م »

   :ىةطبارالمعلوماتىى۳
ذم ُمٓمبٕم٦م وقمكم اًمبج٤موي ، اًمٓمبٕم٦م إومم  ـمبع سمتح٘مٞمؼ : حمٛمد أيب اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،

صمـؿ  هـ( ذم صمالث جمٚمدات، صمؿ اًمٓمبٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م ذم أرسمـع جمٚمـدات،1367اًمب٤ميب احلٚمبل )

 وهمػممه٤م . ودار اعمٕمروم٦م، بقرت قمٜمٝم٤م قمدد ُمـ دور اًمٜمنم ُمٜمٝم٤م: دار اًمٗمٙمر،

ىالخدماتىحولىالكتاب:ى۳
اعمٗمٞمـد ذم  »هـ( ذم يمت٤مب ؾمامه 11اظمتٍمه قمبداًمر ـ سمـ طمسلم اًمٜمزيكم)ت اًم٘مرن ى

«دي٨مهمري٥م احل
 (1)

 «.  اًمزخمنمي اًمٚمٖمقي ويمت٤مسمف اًمٗم٤ماؼ » ، وأًمَّػ أ.د.رؿمٞمد اًمٕمبٞمدي : 

                                                 

  ،(6/383« )ُمٞمزان آقمتدال »( ، 20/151« )ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء »( ، 3/163«  )إٟمس٤مب »(  يٜمٔمر: 1)

ُم٘مدُم٦م اًمتٗمسػم ٓسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م ُمـع ذح  » ( ،20« )ـمب٘م٤مت اعمٕمتزًم٦م »( ، 12/235« )اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م »

 .( 3/447« )اجلقاهر اعمْمٞم٦م »(،  169/  5«   ) وومٞم٤مت إقمٞم٤من » (،79)ص« اسمـ قمثٞمٛملم
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ىدببىتملوفه،ىووقته:ىىى۳   
 ( : ] يمِمُػ ُم٤م همرب ُمـ أًمٗمـ٤مظ أصمـ٤مر واؾمـتبٝمؿ،1/12ُم٘مدُمتف )ىذيمر اًمسب٥م ذم

 وسمٞم٤من ُم٤م اقمت٤مص ُمـ إهمراض واؾمتٕمجؿ[ 

ل اًمؽمشمٞمـ٥م ورسمام ُمـ إؾمب٤مب شمسٝمٞمؾ اًمقبقل ًمٖمري٥م احلدي٨م احلدي٨م ُمـ ظمـال

ىهـ( يمام ذيمر  ذم لظمر يمت٤مسمف . 4/516اهلج٤مال. وىمد اٟمتٝمك ُمٜمف ذم )

  ىىتمثرهىبمنىقبله:ى۳
ــ٤مء  ــ٤ماؼ »ضم ــد،« اًمٗم ــدي٨م : أيب قمبٞم ــ٥م احل ــ٤مت همري ـــ ُم١مًمٗم ــدد ُم ــد قم ـــ  سمٕم اسم

سمـؾ ٟم٘مـؾ سمـ٤مًمٜمن ُمــ اسمــ  اهلروي ذم اعمجٛمقع ، واؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمؿ يمثـػمًا ، ىمتٞمب٦م،اخلٓم٤ميب،

. وٓ أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف  ذًمؽ ،واخلٓم٤ميب، ومل ينم إمم ،ىمتٞمب٦م
(2)

  

                                                 

 ( .3/1776ًمأليمقع )« هجر اًمٕمٚمؿ وُمٕم٤مىمٚمف ذم اًمٞمٛمـ » ( 1)

(  :إن اًمٗمـ٤ماؼ 1/81مم٤م طمدا  سمٛمح٘مؼ يمت٤مب اسمـ ىمتٞمب٦م د.قمبـداهلل اجلبـقري إمم أن ي٘مـقل سمٕمـد ُمقازٟمـ٦م) ( 2)

(: سمـ٠من 1/38ٟمسخ٦م أظمرى ُمـ يمت٤مب همري٥م احلـدي٨م ٓسمــ ىمتٞمبـ٦م  . وىمـ٤مل حم٘مـؼ يمتـ٤مب اخلٓمـ٤ميب )

وًمٙمــ قمبـ٤مرة اخلٓمـ٤ميب واضـح٦م  زخمنمي ٟم٘مؾ يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م وذطمٝم٤م وإن مل يٍمح سمـذًمؽ ،اًم

 ضمٚمٞم٦م...

وأهن٤م شمزهد ذم اىمتٜم٤مء اًمٙمت٤مب ايمتٗم٤مء سمٙمتـ٤مب اسمــ ىمتٞمبـ٦م، وُمـ٤مذا  وقمٜمدي أن قمب٤مرة د.اجلبقري ومٞمٝم٤م ٟمٔمر ،        

أيْمـ٤ًم!  .وؾمـب٥م هـذه  وُمـ أيب قمبٞمـد، ومٝمـؾ هـق ٟمسـخ٦م ُمـٜمٝمام ٟم٘مقل قمـ اًمٜم٘مؾ اًمٙمثػم ُمـ اخلٓم٤ميب ،

وُمٜمٝمـ٤م اقمـتامدهؿ قمـغم  اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد أن أضمرى ُم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمام ، هق قمدم ومٝمٛمف عمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمامء ذم اًمت٠مًمٞمػ ،

ويْمـٞمػ إضـ٤موم٤مت  ومٞم٠ميت اعمت٠مظمر ويٜمسخ يمت٥م ُمـ ؾمب٘مف ، وٟم٘مؾ سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ، ،ُمـ يمت٥م ىمبٚمٝمؿ

 ، ومل يزل هذا دأهبؿ ذم مجٞمع اًمٗمٜمقن،وهٙمذا ٟمامُء اًمٕمٚمؿ( يمثػمة يم٤مٟم٧م أو ىمٚمٞمٚم٦م ، ُمع شمرشمٞم٥م أو اظمتّم٤مر )

ــ٤مَب يمــذا ويمــذا ، ــف إمم اقمــتامده يمت ُمــع آضــ٤موم٤مت  ٟمٕمــؿ ُسســ٥م عمـــ أؿمــ٤مر ُمــٜمٝمؿ ذم ُم٘مدُمــ٦م يمت٤مسم

 وآؾمتدرايم٤مت، يمام ومٕمؾ اسمـ إصمػم ُمثاًل ..
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 وهتـذي٥م إزهـري، هذا ذم شم٠مصمره وأُم٤م ُمّم٤مدره وم٢مض٤موم٦م إمم يمت٥م اًمٖمري٥م: اًمٕمـلم،

 واعمس٤ماؾ اًمٕمسٙمري٤مت ٕيب قمـكم اًمٗمـ٤مرد، وُمٜم٤مفمر اًمٜمجقم ٓسمـ ىمتٞمب٦م، ويمت٤مب ؾمٞمبقيف،

ويمت٥م اًمتٗمسػم. ويمت٥م اجل٤مطمظ، واعم٘م٤مُم٤مت ًمٚمٝمٛمداين،
 (1)

  

 ىىتمثورهىفومنىبعده:ى۳
 ذم ُمقاضع قمديدة شمزيد قمغم ُمئـ٦م وصمامٟمـلم ُمقضـٕم٤ًم .« اًمٜمٝم٤مي٦م »ؾ ُمٜمف اسمـ إصمػم ذم ٟم٘م

وحمٛمـد  ،«شم٤مج اًمٕمـروس »واًمزسمٞمدي ذم  ،«ًمس٤من اًمٕمرب »وٟم٘مؾ ُمٜمف أيْم٤ًم اسمـ ُمٜمٔمقر ذم 

، 1/572« )يمِمـػ اًمٔمٜمـقن »يمـام ذم « اًمراُمـقز ذم اًمٚمٖمـ٦م »هـ( ذم 860ت سمـ اًمسٞمد )

831. ) 

ىىقومةىالكتابىالعلموة:ى۳
اًمؽمشمٞمـ٥م طمٞمـ٨م  طمسـوهق ىاؾمتٗم٤مد ممـ ىمبٚمف،وىمد  تؼم ُمـ ضمقاُمع يمت٥م اًمٖمري٥م،يٕم

 قمٜم٤مي٦م وم٤ما٘م٦م سم٤معمس٤ماؾ اًمٚمٖمقي٦م.وومٞمف  رشم٥م اعمقاد قمغم احلروف اهلج٤ماٞم٦م سمخالف ُمـ ؾمب٘مف،

عم٤م يتٛمٞمز سمف هذا اًمٙمتـ٤مب  ويٕمد اٟمٕمٓم٤موم٤ًم ُمٝماًم ذم شم٤مريخ اًمت٠مًمٞمػ ذم اعمٕمجامت اخل٤مب٦م ،

فمـقاهر اًمٚمٖمـ٦م وظمّم٤ماّمـٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م...وىمـد أؿمـ٤مر ُمـ ظمالل شمٗمسـػماشمف وذوطمـف ُمــ 

                                                 

 ،  ُمع وضمقد ٟم٘مـؾ يمثـػم ُمــ همـػمه  شمزهٞمدًا ومٞمف يمٞمػ ُيٕمتؼم اًمٗم٤ماؼ ٟمسخ٦م أظمرى ُمـ اسمـ ىمتٞمب٦م ، وأىمقل:         

وسمالهمٞمـ٦م ،وهمػمهـ٤م ، وىمـد أىمـرَّ  ورصومٞمـ٦م ، وإض٤موم٤مت قمديدة  ظم٤مبـ٦م ذم اعمسـ٤ماؾ اًمٚمٖمقيـ٦م : ٟمحقيـ٦م ،

وطمذف إؾم٤مٟمٞمد ، وهذا اًمٕمٛمـؾ  ُمع إقم٤مدة اًمؽمشمٞم٥م قمغم احلروف اهلج٤ماٞم٦م ، اجلبقري هبذه آض٤موم٤مت،

آيمتٗمـ٤مء  أو ذيمر ُمـ اعمآظمذ قمدم اًمٕمـزو قمٜمـد اًمٜم٘مـؾ ،داظمؾ ضٛمـ ُم٘م٤مبد اًمت٠مًمٞمػ اعمٕمرووم٦م !  ٟمٕمؿ يُ 

 وهذا ُم٤ممل يٗمٕمٚمف اًمزخمنمي . سم٢مؿم٤مرة ذم اعم٘مدُم٦م ،

 وُم٤م سمٕمده٤م. (93د.اًمٕمبٞمدي )ص« اًمزخمنمي اًمٚمٖمقي ويمت٤مسمف اًمٗم٤ماؼ »يٜمٔمر  ( 1)
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( : يٕمـقد عم٘متبسـف سم٤مًمٜمّمـح  1/12اًمزخمنمي ذم ُم٘مدُمتف إمم ؿمئ ُمـ هذا ، طمٞم٨م ىم٤مل: )

سم٤مًمٜمجح : ُمـ اىمتْم٤مب شمرشمٞم٥م ؾمـٚمٛم٧م ومٞمـف يمٚمـامت إطم٤مديـ٨م  فويرضمع إمم اًمراهمبلم ومٞم

 ُمقضـح   ومل شمذه٥م سمددًا وٓ أيدي ؾمب٤م وـمرااؼ ىمددًا ، وُمـ اقمـتامد ومْ ـ ٟمس٘م٤ًم وٟمْمدًا ،

ُمـ١مداه ـمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م  ويمِمػ ُمٗمّمح اـمٚمٕم٧م سمف قمغم طمـ٤مق اعمٕمٜمـك وومـن احل٘مٞم٘مـ٦م اـمالقمـ٤مً 

 ،ريػ همـػم اعمتٕمسـػـواًمتّمـ ،ُمـع آؿمـت٘م٤مق همـػم اعمسـتٙمره ،اًمٜمٗمس وصمٚمـ٩م اًمّمـدر

  .. واإلقمراب اعمح٘مؼ اًمبٍمي اًمٜم٤مفمر ذم ٟمن ؾمٞمبقيف وشم٘مرير اًمٗمسقى

ىىوىمنكجهىفيىررضىالمادة:ىترتوبىموادىالكتاب،ى۳
وهـق شمرشمٞمـ٥م  قمغم طمروف اهلج٤مء ، وظم٤مًمػ ذم ُمقضع، وم٘مدم اًمقاو قمغم اهل٤مء ،رشمبف 

ومل يرشمـ٥م قمـغم  رشمَّبف قمغم احلـروملم إول واًمثـ٤مين وم٘مـ  ، ،ُمٕمروف أيْم٤ًم قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م

 ، ومـ٤محلرف إول ذم اًمٗمـ٤ماؼ هـق اًمبـ٤مب،«أؾم٤مس اًمبالهمـ٦م »  احلرف اًمث٤مًم٨م يمام ومٕمؾ ذم

 ُمـ٤م أورده ذم سمـ٤مب اًمـقاو واًمـالم اًمث٤مًمـ٨م ،وُمث٤مل آظمالل وقمدم اًمؽمشمٞمـ٥م ذم احلـرف 

  وًمد [  وًم٨م، وزم، وًمقل، وًمغ، وًمؼ، ] وًمف، وزم، : (4/79)

وأطمٞم٤مٟمـ٤ًم  وم٠مطمٞم٤مٟم٤ًم ي د احلـدي٨م يمـ٤مُماًل ، وقمرضف ًمٚمحدي٨م خيتٚمػ ـمقًٓ وىمٍمًا ،

سمسـب٥م وضمـقد قمـدد ُمــ  ي٠ميت سمجزء ُمٜمف ، وهم٤مًم٥م ُمـ٤م يٙمـقن إيـراده احلـدي٨م سمٓمقًمـف،

ـ  1/74ومٞم٠ميت قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم ، ومٞمنمطمٝم٤م ذم ُمقضع واطمـد .. ُمثـؾ ) اعمٗمردات اًمٖمريب٦م ومٞمف ،

وىمد ي٠ميت سمجزء ُمـ احلدي٨م ويذيمر همريبـف وٓ يـ٠ميت  ( :4/61(،  )99ـ  1/94(، ) 78

قمــ سمٞمـع طمبـؾ احلبٚمـ٦م ( ، ملسو هيلع هللا ىلص (: طمـدي٨م )هنـك اًمٜمبـل 1/251سم٤محلدي٨م يم٤مُماًل ُمثـؾ )

ــدي٨م آ اء ) ــؽ( ، وطم ــف طمب ــدضم٤مل )رأؾم ــٗم٦م اًم ــدي٨م ب ــر (، واٟم1/270وطم ٔم

(1/366 ،438 ،440 .) 
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ىىىمنكجهىفيىاختوارىألفاظىالغروب:ى۳
سمام أن أطم٤مدي٨م اًمٙمت٤مب وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمقاد اًمٚمٖمقي٦م ُمست٘م٤مة ُمــ يمتـ٥م ُمــ ؾمـب٘مف ذم 

وُمـ٤م  اًمت٠مًمٞمػ ، وم٢من آظمتٞم٤مر واطمد قمٜمد أاٛم٦م هـذا اًمِمـ٠من ، يٕمتٜمـقن سم٤مًمٖمريـ٥م اًمٚمٗمٔمـل،

وىمد  ُمٜمٝمجف ذم ـمري٘م٦م اإليراد،ومٞمقردوٟمف يمؾٌّ سمحس٥م  يِمٙمؾ ُمٕمٜم٤مه ُمـ اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل ،

 . واسمـ إصمػم  أسم٤من قمـ ؿمئ ُمـ هذا اخلٓم٤ميب ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف،

 ىىىمنكجهىفيىتفدوراأللفاظى:ى۳
يٕمرض احلدي٨م صمؿ ينمح اًمٚمٗمٔم٦م اًمٖمريب٦م دون أن يذيمر اًمٚمٗمٔم٦م اعمراد شمٗمسػمه٤م  سمٕمـد 

ٕن ُمـ٤م  أومْمؾ اًمٜم٤مس ُم١مُمـ ُمزهد( هـق اًم٘مٚمٞمـؾ اعمـ٤مء )  ( : ]2/137ُمث٤مًمف: ) احلدي٨م ،

إذا ىم٤مم ًمٚمتٝمجد يِمقص وم٤مه سم٤مًمسـقاك( ملسو هيلع هللا ىلص ( : ] )يم٤من  4/93قمٜمده ُيزهد ومٞمف ًم٘مٚمتف[  و ) 

 هق شمرك اهلجقع ًمٚمّمالة سم٤مًمٚمٞمؾ [ 

 ،ًمٙمـ يٕملم ذًمؽ ُمٕمروم٦م اًمب٤مب وهذا ىمد يِمٙمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم حتديد اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل أراده٤م ،

واجلـٞمؿ(، ويتْمـح  اهلـ٤مء ومٗمل اعمث٤مل إظمػم أراد شمٗمسػم اًمتٝمجد ، وىمـد أورده ذم سمـ٤مب )

 اإلؿمٙم٤مل طمٞمٜمام يٙمقن ذم احلدي٨م أيمثر ُمـ ًمٗمٔم٦م همريب٦م.

وىمـد  وىمـد يٕمٓمـل ٟم٘مٞمْمـٝم٤م أو رديٗمٝمـ٤م ، وآؾمؿ سم٤مٓؾمؿ ، يٗم  اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ،      

يم٤من ي٘مـرب إمم اًمّمـبٞم٤من  ( : ) »2/77يبلم ٟمقع اًمّمٞمٖم٦م اًمتل وردت هب٤م اًمٚمٗمٔم٦م ، ُمث٤مًمف )

ؾم٘م٤مهؿ اًمّمبقح صمؿ ؾمـٛمك سمـف اًمٖمـداء  هق رم إبؾ ُمّمدر ببح اًم٘مقم إذا« شمّمبٞمحٝمؿ

( : 3/40 ويـ٠ميت سمـ٤مًمٜم٘مٞمض ، ومٛمـثاًل ) يمام ىمٞمـؾ ًمٚمٜمبـ٤مت : اًمتٜمبٞمـ٧م وًمٚمٜمـقر : اًمتٜمـقير (.

 وٟم٘مٞمْمٝم٤م اًمٕمٞمٜم٤مء . اًمٕمقراء : هل اًمٙمٚمٛم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م ،
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ويذيمر اعمؽمادوم٤مت
(1)

وهـذا واضـح ذم أدٟمـك  ،ويْمب  اعمقاد سم٤مًمِمٙمؾ واحلـروف ، 

شمّمٗمح
(2)

ويبلم أيْم٤ًم آؿمت٘م٤مق ،
(3)

 ، ويٕمتٜمل ذم شمٗمسػم ُمقاد اًمٖمريـ٥م سمـذيمر اًمِمـقاهد :

أيمثـر ٟمّمـقص  لوهـ طمديثٞمـ٦مأو  ( ؿم٤مهدًا ،270، وم٘مد دم٤موزت) ىمراءٟمٞم٦موهل ؿمقاهد 

ي٠ميت هب٤م ؿم٤مهدًا ًمٚمٗمـظ اعمنمـوح آؾمتِمٝم٤مد،
(4)

أو عمٕمٜمـك احلـدي٨م  
(5)

، يـكم اًمِمـقاهد   

( ُمثاًل ويمثـػمًا ُمـ٤م 115) إُمث٤مل( ؿم٤مهدًا ؿمٕمري٤ًم ، صمؿ 1445وم٘مد أورد ) ًمِمٕمراحلديثٞم٦م ا

أىمقال اًمٗمّمح٤مء واًمبٚمٖم٤مء، صمؿ «اعمست٘ميص ذم إُمث٤مل»سٞمؾ ذم ذح اعمثؾ إمم يمت٤مسمف 
(6)

. 

 وخيٓمـئ سمٕمـض اًمـرواة أطمٞم٤مٟمـ٤ًم، وآظمتالف ومٞمٝم٤م، يٕمتٜمل أطمٞم٤مٟم٤ًم سمرواي٤مت احلدي٨م،

ويذيمر آطمتامٓت اًمقاردة ذم اًمرواي٦م ويِمػم إمم شمّمحٞمػ ذم اًمٚمٗمٔم٦م،
(7)

ويبلم اًمٚمٖم٤مت  ،

 وي٘مٚم٥م وضمقه آطمتامٓت اًمدًٓمٞمـ٦م، (،3/9ردة ذم اًمٚمٗمٔم٦م اعمنموطم٦م ، يٜمٔمر ُمثاًل )اًمقا

وم ه٤م قمغم أٟمف ُمـ اعمٕم٤من وهق اعمٙم٤من ، صمـؿ اؾمـتقرم « متٕمـ قمٚمٞمف »( ًمٗمٔم٦م 3/375ُمث٤مًمف )

أي اٟمـبٓمح  ُمٕمــ وُمٕمـلمأو ُمــ ىمـقهلؿ ًمألديـؿ:   ] اًمقضمقه إظمرى اعمحتٛمٚم٦م، وم٘مـ٤مل:

د . يم٘مقهلؿ : رأيتف يم٠مٟمف ضمٚمس ُمـ ظمِمـٞم٦م اهلل . أو ُمــ ؾم٤مضمدًا قمغم سمس٤مـمف يم٤مًمٜمٓمع اعمٛمدو

اعمٕملم وهق اعم٤مء اجل٤مري قمغم وضمف إرض . وىمد ُمٕمـ : إذا ضمرى . ويروى : متٕمؽ قمٚمٞمف 

                                                 

 ( .   161، 2/87( ، )3/160،388يٜمٔمر ُمثاًل: )  (1)

 (.4/85( )394، 97،114، 3/91(  يٜمٔمر ُمثاًل: )2)

 .(3/40،333( )1/427يٜمٔمر ُمثاًل: ) ( 3)

 (.1/147يٜمٔمر ُمثاًل:) ( 4)

 (.1/149يٜمٔمر ُمثاًل: ) ( 5)

      .د.اًمٕمبٞمدي« اًمزخمنمي اًمٚمٖمقي ويمت٤مسمف اًمٗم٤ماؼ » :فيٜمٔمر ذم هذا يمٚمِّ   (6)

 ( . 4/73( ، )288،269، 3/119( ،)348، 236، 2/96( ،)1/164،150،197يٜمٔمر ُمثاًل: )  (7)
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أي شم٘مٚم٥م قمٚمٞمف ومترغ . أو ُمــ أُمٕمــ سمح٘مـف وأذقمــ إذا أىمـر أي اٟم٘مـ٤مد وظمِمـع اٟم٘مٞمـ٤مد 

 اعمٕمؽمف. أو ُمـ اعمٕمـ وهق اًمٌمء اًمٞمسػم أي شمّم٤مهمر وشمْم٤مءل[ .

وىمد ٟمثر اًمزخمنمي ذم اًمٙمت٤مب ُمس٤ماؾ ًمٖمقيـ٦م يمثـػمة ُمــ : ٟمحـق
(1)

ورصف ،  
(2)

  ،

وسمالهم٦م
(3)

وقمروض ،
(4)

واًمتـل متٞمـزه  وهمػمه٤م طمتك أببح٧م اًمسٛم٦م اًمب٤مرزة ًمٚمٙمت٤مب ، ،

 متٞمزه قمـ همػمه ُمـ يمت٥م هذا اًمٗمـ.

ــداد  ــذيمر إض ي
(5)

ــرَّ  ، ــل واعمٕم بوإقمجٛم
(6)

ــ٤مت  ــ٤مت واًمٚمٖم ــلم اًمٚمٝمج ، ويب

ــ٤مُمٞم٦م اًمس
(7)

ــقات اًمٚمٖم ، ــ٦موإب قي
(8)

ــقاردة ذم   . ــ٤مب اًم ــالم وإٟمس ــب  إقم ويْم

اًمٙمت٤مب
(9)

. 

ع قمٜمـف ، ويتقؾمـع ذم ذًمـؽ ، ُمث٤مًمـف  وُمـ ُمٜمٝمجف آؾمتٓمراد ، ومٞمذيمراعمثٞمؾ، صمؿ ُيٗمـرِّ

 ( .3/145 واٟمٔمر أيْم٤ًم ) ،« اًمٚمذي٤م »و« ذا »حتدث قمٜمٝم٤م ، صمؿ ذيمر « شمٞم٤َّم ( : »1/159)

                                                 

 ( .2/310( ، )269، 266، 173، 126، 1/16يٜمٔمر ُمثاًل: )  (1)

 ( .   333/ 3( ، )2/5( ، )180، 177، 175، 1/7،119يٜمٔمر ُمثاًل:  )  (2)

 ( .273، 197، 116، 47، ،3/36( ، )263، 196، 136، 1/68يٜمٔمر ُمثاًل: )  (3)

 ( .287، 3/178( ،)2/56يٜمٔمر ُمثاًل: )  (4)

 ( .  353، 2/271( ، )248، 1/142يٜمٔمر ُمثاًل: )  (5)

 (. 195، 126، 90، 88، 1/43،68يٜمٔمر ُمثاًل: )  (6)

 ( .3/36( ،)215، 199، 2/144( ، )1/440(  يٜمٔمر ُمثاًل: )7)

 (.     131ـ  127د.اًمٕمبٞمدي )ص« اًمزخمنمي اًمٚمٖمقي ويمت٤مسمف اًمٗم٤ماؼ »(  يٜمٔمر 8)

 ( .      227، 115، 3/110( ، )390، 252، 2/215(  يٜمٔمر ُمثاًل: ) 9)
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٨م اًمـقارد ذم اًمبـ٤مب اًمـذي أن اًمزخمنمي ٓ يٗم ـ همريـ٥م احلـدي : اجلدير بالتـبقه

يتحدث ومٞمف وم٘م ، سمؾ ُيٗم ِّ أطمٞم٤مٟم٤مً ً همري٥م إطم٤مدي٨م اًمتل يقردهـ٤م ذم ذطمـف ًمٚمٛمٗمـردة 

اًمٚمٖمقيــ٦م
(1)

 سمــؾ ًمــف اظمتٞمــ٤مرات ، ٕىمــقال ُمـــ ؾمــب٘مف ومحســ٥م ،  وأٟمــف مل يٙمـــ ٟمــ٤مىمالً  .

وشمّمقيب٤مت، ُمـ ذًمؽ ، ىمقًمف : ) وًمٞمس سمثب٧م( ، ) ٓ أطم٘مف (
 (2)

وشمٕم٘مـ٥م أيب قمبٞمـد ذم   ، 

.دي٨مرواي٦م طم
 (3)

 

   ىمذهبهىالعقديىوأثرهىفيىالكتاب:ى۳   
 سمؾ ُمـ يمبـ٤مرهؿ وُمــ اًمـدقم٤مة إمم ُمـذهبٝمؿ ، ؾمبؼ ذم شمرمج٦م اًمزخمنمي أٟمف ُمٕمتززم،

وؾمبؼ ذيمر ىمقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٞمف وذم  شمٗمسػمه ، وٓ ؿمؽ ذم فمٝمقر ؿمـئ ُمــ 

تـزال ذم ٕن جم٤مل سم٨م ُمسـ٤ماؾ آقم« اًمٙمِم٤مف »ُمذهبف ًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًمّمقرة اعمقضمقدة ذم 

، قمغم يمٍؾ أورد ذم يمت٤مسمـف شم٠مويـؾ قمـدد « اًمٗم٤ماؼ »أوضح ُمـ اعمٕمجؿ اًمٚمٖمقي « اًمٙمِم٤مف»

وهمـػم  واًمقضمـف، واًمٕمـلم، واإلببع، واًم٘مدم، ، ُمثؾ:بٗم٦م اًمٞمد، ُمـ بٗم٤مت اهلل

.ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م
 (4)

 

ىىمذهبهىالفقكيىوأثرهىفيىالكتاب: ۳ 
قمرضـ٤ًم ًمـبٕمض اعمسـ٤ماؾ « اًمٗمـ٤ماؼ»ه٥م ، وٟمجـد ذم ؾمبؼ ذم شمرمجتف أٟمف طمٜمٗمـل اعمـذ

اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ي٘مقل ذم سمٕمْمٝم٤م : )ىم٤مل : أبح٤مسمٜم٤م( يريد : احلٜمٗمٞم٦م ، وىمد قمرض عمسـ٠مًم٦م ـمـالق 

                                                 

 ( .      113، 1/111(  يٜمٔمر ُمثاًل : )1)

 ( ،وهمػمه٤م .3/270(، )1/71يٜمٔمر ُمثاًل: )  (2)

 ( . 1/3/42يٜمٔمر: )  (3)

    (.7ـ4/6(،)194، 193، 3/165( ، )2/282( ، )110، 109، 108، 1/107يٜمٔمر ُمثاًل: )  (4)
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ُمـع قمٜم٤ميتـف سمـ٠مىمقال أاٛمـ٦م  يِمػم إمم اعمـذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م، وهمػمه٤م ، وسمقل اًمٖمالم ، اعمٙمره،

.احلٜمٗمٞم٦م
 (1)

  

    الملخذىرلىىالكتاب:ى۳

 ،  يٜمثر اقمتزاًمٞم٤مشمف سمٓمري٘م٦م ىمد ختٗمك قمغم اًم٘مـ٤مر  أول إُمـر ،اًمٕم٘مٞمدة : هق ُمٕمتززم .5

، وىمـد « اًمٗمـ٤ماؼ »ومال ي١مُمـ ُمـ وضمقد دؾم٤ماس ُمثـؾ هـذه ذم يمتـ٤مب « اًمٙمِم٤مف »يمام ذم 

 وضمدت شم٠مويالت ًمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ـ يمام ؾمبؼ ـ.

يمت٤مب  : ، ُمثؾاًمزخمنمي اقمتٛمد قمغم ُمـ ىمبٚمف يمثػمًا  وذيمر اعمّم٤مدر: قمزو اًمٜم٘مقل، .2

اعم٘مدُمـ٦م ومل يـذيمر ذم  واخلٓم٤ميب ، ومل ينمـ ذم يمثـػم ُمــ اًمٜم٘مـقل ، واسمـ ىمتٞمب٦م، أيب قمبٞمد ،

   اقمتامده قمغم هذه اعمّم٤مدر

وإن يم٤من سمٕمض اعمٕم٤مرصيـ يرى سم٠من ٟم٘مؾ اًمٕمٚمامء سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض دون قمزو ؾِمـَٛم٦ٌم 

 .فم٤مهرة ذم اًم٘مرون اًمس٤مسم٘م٦م
(2)

  

 وٓ يٗمــرق إًمٗمــ٤مظ قمــغم ذطمــف همريــ٥م احلــدي٨م يمــ٤مُماًل ذم ُمقضــع واطمــد ، .7

ٟمف يّمٕم٥م اًمقبـقل إمم سمٕمـض وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢م ُمقاضٕمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب طمس٥م شمرشمٞم٥م اعم٤مدة ،

 .إًمٗم٤مظ 
] وًم٘مـد بـ٤مدف «: اًمٗم٤ماؼ »( قمـ يمت٤مب   1/9) «اًمٜمٝم٤مي٦م »ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم ُم٘مدُم٦م 

ك، ورشمَّبف قمغم وضـٍع اظْمتـ٤مَره،  ك، ويمِمػ ُمـ همري٥م احلدي٨م يمؾ ُُمَٕمٛمَّ هذا آؾمُؿ ُُمَسٛمَّ

وًمٙمـ ذم اًمُٕمُثقر قمغم ـمٚم٥م احلدي٨م ُمٜمف يُمْٚمَٗم٦ًم وُمِمـ٘م٦م ، وإن اعمٕمجؿ،  ُُمَ٘مٗمَّك قمغم طمروف

                                                 

 ( .4/65) (،344، 322، 275، 107، 3/77( ، )2/108يٜمٔمر ُمثاًل: )   (1)

 ( .2/372قر ؾمٚمامن )ُمِمٝم ًمٚمِمٞمخ : «يمت٥م طمذر ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء »يٜمٔمر :   (2)
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ودًا مجٞمٕمف  يم٤مٟم٧م دون همػمه ُمـ ُُمَت٘مدم اًمٙمت٥م: ٕٟمف مَجَع ذم اًمَتْ٘مِٗمٞم٦ِم سملم إيراد احلدي٨م َُمْ ُ

َح ُم٤م ومٞمف ُمـ همريـ٥م، ومٞمجـلء ذُح يمـؾ يمٚمٛمـ٦م همريبـ٦م يِمـتٛمؾ  أو أيمثره أو أىمٚمف، صمؿ َذَ

واطمد ُمـ طمروف اعمٕمجؿ ،ومؽِمُد اًمٙمٚمٛمـ٦م ذم همـػم طمرومٝمـ٤م،  قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ احلدي٨م ذم طمرف

وأؾمـٝمؾ  ، ومٙم٤من يمت٤مُب اهلروي أىمـرب  ُمتٜمـ٤مَوًٓ، وإذا شَمَٓمٚمَّبٝم٤م اإِلٟمس٤من شَمِٕم٥م طمتك ََيده٤م

 . ُم٠مظمذًا، وإن يم٤مٟم٧م يمٚمامشمف ُمتٗمرىم٦م ذم طمروومٝم٤م، ويم٤من اًمٜمٗمع سمف أشمؿَّ واًمٗم٤مادة ُمٜمف أقمؿَّ ..[
 . سمؾ ايمتٗمك سم٤محلرف إول واًمث٤مين ًم٨م ،قمدم اًمتزاُمف سم٤مًمؽمشمٞم٥م ذم احلرف اًمث٤م .3
.شمْمٛمـ اًمٙمت٤مب سمٕمض آضمتٝم٤مدات اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ٓيقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م .1

 (1)
  

وقمٚمٞمـف  وهذا شمبع عمــ ؾمـب٘مف ، قمدم اًمتٜمبٞمف قمغم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقضققم٦م، .6

أُمـ٤م سمٞمـ٤من اًمّمـح٦م  ٕن اًم٘مّمـد هـق ذح اعمٗمـردة اًمٖمريبـ٦م، قم٤مُم٦م ُمـ يمت٥م ذم اًمٖمري٥م:

 ًمٓم٤مًم٧م اًمٙمت٥م يمثـػمًا، وًمق أراد أبح٤مب اًمٗمـ متٞمٞمز ذًمؽ ، ظمرى،واًمْمٕمػ ومٚمٝم٤م يمت٥م أ

 ٟمٔمرًا ًمٙمثرة إطم٤مدي٨م.

  **  * 

 

 

 

 

ى
                                                 

اًمتـــ٠مويؾ  »واٟمـٔمر يمتــ٤مب  (، 156ص  د.اًمٕمـبـٞمـدي )« اًمزخمنمي اًمٚمٖمقي ويمتـ٤مسمف اًمٗم٤ماــؼ »يٜمٔمر  (1)

 (.     545ص د.اًمسحٞمب٤مين ) ...«ذم همــري٥م احلدي٨م 
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  (1) :«الىهاٌة»ثاوًٍا: التعزٌف المختصز بابه األثٍز وكتابه 

   امسه وكنيته ولقبه:

ـِ  ٛمدحم سمـ ٛمدحم سمـ اعمب٤مرك  أسمق اًمسٕم٤مدات، جمد اًمديـ  قمبداًمقاطمـد سمـ قمبداًمٙمريؿسم

ـُ إصَمػِمقبكم ، صُمؿَّ اعماجلزري ،اًمِمٞمب٤مين ًم٘م٥ٌم ًمقاًمـده أيب حمٛمـد  «إصمػم »، و، اًمٙم٤مشم٥م، اسم

 سمـ قمبداًمٙمريؿ.

   مىلده:

ل إمم ؿ، صموٟمِم٠م هب٤مهـ(، 544، ؾمٜم٦م )قُمَٛمر اسمـ سمجزيرة  ؾ.اعمَقب حَتقَّ

   من مؤلفاته:

 ذماًمٗمـروق  » ،«ذح ُمسـٜمد اًمِمـ٤مومٕمل »و ،«همري٥م احلدي٨م»وَ  ،«لضَم٤مُمع إبق »

 واًمذوات » (،إسَمٜمٞم٦م
ِ
   .«همري٥م اًمٓمقالذُح  »و ،«عمخت٤مر ذِم ُمٜم٤مىم٥م إظَمٞم٤مرا » ،«إَذواء

   عقيدته:

 قمغم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة .

 مذهبه الفقهي:

 قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م. 

 قيل عنه :

َث َواٟمتٗمَع سمِِف اًمٜم٤َّمُس، َويَم٤مَن َوِرقم٤ًم، قَمـ٤مىِماًل، هَبِّٞمـ٤ًم، َذا سمِـَر َوإطِمَسـ٤مٍن، َوَأظُمـْقُه قِمـ  ز، طَمدَّ

، َب٤مطِم٥ُم   قمكمٌّ
ـِ ْي ،«اًمت٤َّمِرْيِخ  »اًمدِّ ـِ ْي ٤مطم٥ُم ِضَٞم٤مُء اًمدِّ ٤م اًمّمَّ اعمََثـِؾ  »ُُمَّمٜمُِّػ يمَِت٤مب ، َوَأظُمْقمُهَ

٤مِارِ   «.اًمسَّ

                                                 

سـحٞمب٤مين اؾمتٗمدُت يمثػمًا ُمـ سمحثلم : إول : ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر : أ د اخلراط ، واًمث٤مين: د.قمكم اًم تـبقه: ( 1)

 «.  اًمت٠مويؾ ذم همري٥م احلدي٨م ُمـ ظمالل يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصمػم »ذم يمت٤مسمف
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: ذِم اعمقبؾ ) :وفاته َ . هـ(606شُمُقذمِّ
 (1)

   

ىرنوانىالكتاب:ى۳
  ى«اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر »ى

ىى:ةالطبارمعلوماتىى۳
صمـؿ ذم اعمٓمبٕمـ٦م  هــ( ـمبٕمـ٦م طمجريـ٦م ذم جمٚمـد واطمـد،1269 ران ؾمٜم٦م )ـمبع ذم ـمٝم 

هـــ( ذم أرسمــع جمٚمــدات وهب٤مُمِمــٝم٤م اًمــدر اًمٜمثــػم ًمٚمســٞمقـمل 1306 ر )ـاخلػميــ٦م ذم ُمّمــ

                     واًمٓمبٕمــ٦م اًمث٤مًمثــ٦م ذم اعمٓمبٕمــ٦م اًمٕمثامٟمٞمــ٦م ذم اًم٘مــ٤مهرة وشمّمــحٞمٗم٤مت اعمحــدصملم ًمٚمٕمســٙمري،

 وهب٤مُمِمٝم٤م اًمدر اًمٜمثـػم ًمٚمسـٞمقـمل، ٓم٤موي ،هـ( ذم أرسمع جمٚمدات سمتّمحٞمح اًمٓمٝم1311 )

هـ( ذم أرسمع جمٚمدات ، واخل٤مُمس٦م ذم اًمب٤ميب 1318 واًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م ذم اخلػمي٦م ذم اًم٘م٤مهرة )

وحمٛمـقد   هــ( ذم سـس جمٚمـدات، سمتح٘مٞمؼ:ـمـ٤مهر اًمـزاوي،1383احلٚمبل ذم اًم٘م٤مهرة )

وهل أطمسـ اًمٓمبٕم٤مت قمغم ضٕمػ ومٞمٝم٤م.  اًمٓمٜم٤مطمل،
(2)

  

دار اسمــ اجلـقزي  قمكم طمسـ قمبداحلٛمٞمد ، ـمبٕمـ٦م : :سم٢مظمراج ذم جمٚمد واطمد صمؿ ـمبع

. هـ شم٘مريب٤ًم (1422ط.سمٞم٧م إومٙم٤مر ) ،ٕمٜم٤مي٦م : رااد بؼميـمبٕم٦م أظمرى سمو هـ( ،1421)

                                                 

                « اًمبدايـ٦م واًمٜمٝم٤ميـ٦م»(، و 153/  5« ) ـمب٘مـ٤مت اًمسـبٙمل»(،و488/  21« )ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء»يٜمٔمر:   (1)

 ( . 141/  4« ) وومٞم٤مت آقمٞم٤من»( ،  54/  13) 

واقمتذر ًمذًمؽ سمـ٠من  ( ،24ص«)ُمٜم٤مل اًمٓم٤مًم٥م» ف اهلل ـ ذم ُم٘مدُمتف ًمتح٘مٞمؼ (  اقمؽمف سمذًمؽ اًمٓمٜم٤مطمل ـ ر2)

هــ 1401( 1قمـدد )« جمٚم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم أم اًم٘مرى»واٟمٔمر  قمٛمٚمف ومٞمف يم٤من ُمـ أوااؾ اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٕمٚمؿ،

« اًمت٠مويــؾ ذم همريــ٥م احلــدي٨م ُمـــ ظمــالل يمتــ٤مب اًمٜمٝم٤ميــ٦م»( . أومــ٤مده د.اًمســحٞمب٤مين ذم يمت٤مسمــف 66)ص

 (. 121)ص
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 ويمالمه٤م اقمتٛمدا ـمبٕم٦م اًمٓمٜم٤مطمل واًمزاوي.

( جمٚمـدات،  ُمٕمتٛمـدًا 10ذم ) سمتح٘مٞمؼ أ.د. أ د اخلراط،   هـ5373ثم صبع يف عام 

اعمٙمتبـ٦م اعمٙمٞمـ٦م، وُم١مؾمسـ٦م اًمريـ٤من، ووزقمتـف وزارة بـع ذم ـمر ٟمسـخ ظمٓمٞمـ٦م، ـقمِمـقمغم 

 وهل أطمسـ ـمبٕم٦م ًمٚمٙمت٤مب ، وهلل احلٛمد ـ .ــ  ىم٤مف ذم ىمٓمر.إو

ىقولىفوه:ىى ۳ 
ــف   ِـّ سم٠مّٟم «مل ُيٕمٝمــد ٟمٔمــػمه ذم سم٤مسمــف » وبــٗمف أهــؾ اًمٗمــ

(1)
ووبــٗمف اسمـــ ُمٜمٔمــقر ذم  ،

ُم٘مدُمتف
(2)

 «.٤مي٦مضم٤مء ذم ذًمؽ سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م، وضم٤موز ذم اجلقدة طمدَّ اًمٖم »سم٠مٟمف  :

وىم٤مل اًمسٞمقـمل
 (3)

وهق أطمسـ يمت٥م اًمٖمريـ٥م، وأمجٕمٝمـ٤م، وأؿمـٝمره٤م، وأيمثرهـ٤م  » : 

 «.  شمداوًٓ 

  الخدماتىحولىالكتاب:ىىى۳

ومل يٓمبع يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمٖمري٥م  شمٕمددت ـمب٤مقمتف مم٤م يدل قمغم اقمتٜم٤مء أهؾ اًمٕمٚمؿ سمف،

 «.اًمٜمٝم٤مي٦م »ُمثؾ ُم٤م ـمبع يمت٤مب 

 ًشعرا كظؿه
 (4)

هه 785 ت إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمبٕمكم ) :  اًمٙمٗم٤ميـ٦م ذم ٟمٔمـؿ  »(، وؾمامَّ

 .«اًمٜمٝم٤مي٦م

                                                 

             « ذح ذح ٟمخبـ٦م اًمٗمٙمـر ٓسمــ طمجـر »( ، واٟمٔمر: 125/  1ًمٓم٤مش يمؼمي زاده ) « ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة » ( 1)

 ( .504) ص 

 ( .18/  1« ) ًمس٤من اًمٕمرب »  ( 2)

 ( .156ص « ) اًمرؾم٤مًم٦م اعمستٓمروم٦م » ( 3)

 ( .8/  1«)اًمٜمٝم٤مي٦م»اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ   ( 4)
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بٗمل اًمديـ حمٛمقد إرُمقيوذيَّل عؾقه:  
(1)

 ه(. 723ت  ) 

 وهـق ُمٓمبـقع، «اًمتذيٞمؾ واًمتذٟمٞم٥م قمـغم هن٤ميـ٦م اًمٖمريـ٥م » سمٕمٜمقان واًمسٞمقـمل أيْم٤مً 

 «اًمذيؾ قمغم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمـر »وُمـ اعمٕم٤مرصيـ : قمبداًمسالم قمٚمقش ذم

 بٗمح٦م(. 569 )

، «ىم٤مُمقس اًمبحر وٟمؼماس اًمٗمجـر.. »وؾمامه  إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٜمقوي ، ام اخترصه:ك

وىمد أض٤مف إًمٞمف سمٕمض اًمزيـ٤مدات، وقمٞمسـك  «اًمدر اًمٜمثػم »اًمسٞمقـمل سمٕمٜمقان  واظمتٍمه :

ذم ىمري٥م ُمـ ٟمّمػ طمجٛمفه( 953ت  سمـ حمٛمد اًمّمٗمقي، )
(2)

، واظمتٍمه أيْم٤ًم: قمـكم 

سمـ طمس٤مم اًمديـ اعمت٘مل
(3)

ه ُمــ اعمٕمـ٤مرصيـ : إبـالح اًمـديـ ، واظمتٍمـه(975ت  ) 

طمٗمٜمل.
 (4)

 

ُٕمٞمٛمـ٦م « اسمـ إصمػم اعمحدث وُمٜمٝمجـف ذم يمتـ٤مب اًمٜمٝم٤ميـ٦م » ومن اخلدمات لؾؽتاب:

ـ ـمبٕم٧م ُمـ١مظمرًا ذم قمـ٤مم  م(1993 رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ذم ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ) رؿمٞمد سمدر اًمديـ،

ػم ُمٜمٝم٩م اسمــ إصمـ»، وــ  بٗمح٦م( ط. داراًمٜمقادر اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م 487 ، ضم٤مءت ذم )هـ 1435

ـ ؾمـبؼ  «اًمِمـبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞمـ٦م »سمح٨م ُمٜمِمقر ذم  ، أ.د. أ د سمـ حمٛمد اخلراط« ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

د.قمكم « اًمت٠مويؾ ذم همري٥م احلدي٨م ُمـ ظمالل يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م»، و يمت٤مب  (2ذيمره ذم ) ص

 سمـ قمٛمر اًمسحٞمب٤مين. 

                                                 

 (.1989/  2«)يمِمػ اًمٔمٜمقن »   (1)

 (.1989/  2 ) «يمِمػ اًمٔمٜمقن »   (2)

 (.1/12 )ـ ط. اًمٓمٜم٤مطمل ـ  «اًمٜمٝم٤مي٦م »اٟمٔمر: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ   ( 3)

                  لـًمٚمحبِمـ« روح واحلـقارـضم٤مُمع اًمِمـ »واٟمٔمر  (،127ص ..« )اًمت٠مويؾ ذم يمت٥م همري٥م احلدي٨م  »  (4)

( 3/2037. ) 
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ذم ىمسـؿ « سمحـ٨م شمٙمٛمـٞمكم »وهٜم٤مك ختري٩م ٕطم٤مدي٨م اًمٙمت٤مب ذم رؾم٤ماؾ ُمـ٤م ضمسـتػم

 ٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم همزة.احلدي٨م ذم اجل٤مُم

 ىىدببىتملوفه:ى۳
ٕيب ُمقؾمـك  «اعمجٛمقع اعمٖمٞمـ٨م »واعمتٛمؿ ًمف  ًمٚمٝمروي،«اًمٖمريبلم »يمت٤مب أن عم٤م رأى  

رأى أن َيٛمـع  ُمع بٕمقسم٦م اًمقبقل إمم اعمبتٖمـك، ي٘مبالن آؾمتدراك وآض٤موم٦م، اعمديٜمل،

شمسٝمٞماًل قمـغم :  ُمع إض٤موم٦م يمؾ يمٚمٛم٦م إمم أظمتٝم٤م ذم سم٤مهب٤م وَيردمه٤م ُمـ همري٥م اًم٘مرلن، سمٞمٜمٝمام،

صمؿ يْمٞمػ ُم٤م يستدريمف قمٚمٞمٝمام مم٤م وىمػ قمٚمٞمف ذم سمٓمقن يمت٥م اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م . اًمٓم٤مًم٥م،
 (1)

  

  ىمقدمةىالكتاب:ى۳ 

                 وم٘مد سملمَّ اسمــ إصمـػم ذم ُم٘مدُمتـف ُمٕمـ٤ممل ذم قمٚمـؿ   ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب ُم١مًمٗمف،بلمِّ ظمػم ُمـ يُ 

ث ومٞمٝم٤م قمـ أمهٞم٦م« همري٥م احلدي٨م » قمٚمؿ احلدي٨م وإصمر، وأٟمف يٜم٘مسؿ  وسملم ُمٜمٝمجف، حتدَّ

ويـرى أنَّ ُمٕمرومـ٦م أًمٗم٤مفمـف  إمم ىمسٛملم، أطمدمه٤م: ُمٕمروم٦م أًمٗم٤مفمف، واًمث٤مين: ُمٕمرومـ٦م ُمٕم٤مٟمٞمـف.

َبـ٧ْم  ُم٘مدُم٦م ذم اًمرشمب٦م: ٕهن٤م إبؾ ذم اخلٓم٤مب، وهب٤م َسُّْمـؾ اًمتٗمـ٤مهُؿ، ومـ٢مذا قُمِروَمـ٧ْم شَمَرشمَّ

ًمؽ إًمٗم٤مظ إمم: ُمٗمردة وُمريمبـ٦م، ؿ سمٕمد ذ٘مسِّ اعمٕم٤مين قمٚمٞمٝم٤م، ومٙم٤من آهتامم سمبٞم٤مهن٤م أومم. ويُ 

ويرى أنَّ ُمٕمروم٦م اعمٗمردة ُم٘مدُم٦م قمغم ُمٕمروم٦م اعمريمب٦م: وي٘مسؿ إًمٗمـ٤مظ اعمٗمـردة إمم ىمسـٛملم: 

 أطمدمه٤م ظم٤مص، وأظمر قم٤مم. 

٤م اًمٕم٤مم، ومٝمق ٤م يـدور سمٞمـٜمٝمؿ ذم أُمَّ : ُم٤م يِمؽمك ذم ُمٕمرومتف مجٝمقر أهؾ اًمٚمس٤من اًمٕمريب، ممَـّ

 اخلٓم٤مب، وشمٜم٤مىمٚمقه. 

٤م اخل٤مص، ومٝم : ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٚمٖمقي٦م واًمٙمٚمامت اًمٖمريب٦م اًمتل ٓ يٕمرومٝم٤م قوأُمَّ

                                                 

 ( سملم ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف .1)
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إٓ ُمـ قُمٜمل هب٤م، ومٙم٤من آهتامم سمٛمٕمروم٦م هذا اًمٜمقع اخل٤مص ُمـ إًمٗم٤مظ أهؿَّ مم٤َّم ؾمـقاه، إذ 

 احل٤مضم٦م إًمٞمف رضوري٦ٌم ذم اًمبٞم٤من...

ث اعم١مًمػ صمؿ يتحدَّ
(1)

َل ُمـ مجع ذم هذا اًمٗمـ: ـقم  اعمثٜمـك، أسمق قمبٞمـدة َُمْٕمَٛمـر سمــ  أوَّ

ويٜمت٘مـد سمٕمـض ُمٜم٤مهجٝمـ٤م ذم اًمِمـٛمقل  ُمـع شمٕمٚمٞم٘مـ٤مت قمٚمٞمٝمـ٤م ُمـقضمزة، واعم١مًمٗم٤مت سمٕمده،

 وهمػمه.   ،واًمؽمشمٞم٥م

ٕيب  «اعمجٛمـقع اعمٖمٞمـ٨م »و، «اًمٖمـريبلم ًمٚمٝمـروي » صمؿ ذيمر اقمـتامده قمـغم يمتـ٤مسملم: 

   .ُمقؾمك اعمديٜمل، ُمع اًمؽمشمٞم٥م و اإلض٤موم٦م قمٚمٞمٝمام

ـُ                             سـف ُمــ يمتـ٤مب اهلـروي ُمّٞمـَزه سمـ٤محلرفقمـغم أنَّ ُمـ٤م اىمتب إصمـػم اًم٘مـ٤مرَ   ويٜمبِّف اسم

، وُمـ٤م أضـ٤مومف ُمــ «س » سم٤محلٛمرة، وُم٤م اىمتبسف ُمـ يمت٤مب أيب ُمقؾمك ُمّٞمـزه سمـ٤محلرفه« »

همػممه٤م أمهٚمف سمٖمػم قمالُم٦م: ًمٞمتٛمٞمز ُم٤م ومٞمٝمام قماّم ًمٞمس ومٞمٝمام، يمام أوم٤مد اًم٘م٤مر  سم٠منَّ مجٞمع ُمـ٤م ذم 

 يمت٤مسمف يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم: 

ك هـق بـ٤مطم٥م احلـدي٨م، أو ُمْم٤م أحدمها: ك، وىمد يٙمقن ذًمؽ اعمسـٛمَّ ف إمم ُُمَسٛمَّ

يٙمقن راوي٤ًم ًمٚمحدي٨م، أو يٙمقن ؾمبب٤ًم ذم ذيمر ذًمؽ احلدي٨م وم٠ُمضٞمػ إًمٞمـف، أو يٙمـقن ًمـف 

 ومٞمف ِذيْمٌر قُمِرَف احلدي٨م سمف.

ك، واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف أٟمف ُمـ أطم٤مدي٨م رؾمـقل اهلل  والثاين: إٓ ملسو هيلع هللا ىلص  همػم ُمْم٤مف إمم ُُمَسٛمَّ

َرف طم٘مٞم٘متف: هؾ هق ُمـ طمديثف أو ُمـ طمدي٨م همػمهاًم٘مٚمٞمؾ اًمذي ٓ شُمٕمْ 
(2)

 ! 

صمؿ يتحدث قمـ اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمجٛمل اًمذي ؾمٚمٙمف، وم٘مـد اًمتـزم احلـرف إول واًمثـ٤مين 

 ُمـ يمؾ يمٚمٛم٦م، وأشمبع ذًمؽ سم٤محلرف اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ؾمٞم٤مق احلروف.

                                                 

 (.1/5 « )اًمٜمٝم٤مي٦م » ( 1)

 (.12/  1 « )اًمٜمٝم٤مي٦م » ( 2)
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صمؿ يتحدث قمـ اعمِمٙمٚم٦م اًمتل واضمَٝمْتف، وهل
(1)

) أين وضمدت ذم احلـدي٨م يمٚمـامٍت : 

ة ذم أوااٚمٝم٤م طمروف زاادة ىمد سُمٜمِٞم٧م اًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م، طمتك ب٤مرت يم٠مهنـ٤م ُمــ ٟمٗمسـٝم٤م، يمثػم

) أن  ويم٤من يٚمتبس ُمقضٕمٝم٤م إبكم قمغم ـم٤مًمبٝم٤م(، ورأى أنَّ طَمؾَّ هذه اعمِمٙمٚم٦م يٙمٛمــ ذم

أصمبَتٝم٤م ذم سم٤مب احلرف اًمذي هق ذم أوهل٤م، وإن مل يٙمــ أبـٚمٞم٤ًم، وَٟمبَّْٝمـ٧ُم قمٜمـد ِذيْمـِرِه قمـغم 

ـ، أيّن َوَضْٕمُتٝم٤م ومٞمف ًمٚمجٝمؾ هب٤م(. زي٤مدشمِف: ًمئال يراه  ٤م أطمد ذم همػم سم٤مهب٤م، ومٞمٔم

 تمثرهىبمنىقبله:ىى۳

وأضـ٤مف يمثـػمًا،    اقمتٛمد قمـغم اًمسـ٤مسم٘ملم ، اُمتداد جلٝمقد ُمـ ؾمب٘مف،« اًمٜمٝم٤مي٦م »يمت٤مب  

 هــ( ومٞمـف همريـ٥م اًم٘مـرلن واحلـدي٨م،401ت ٕيب قمبٞمد اهلروي )«يمت٤مب اًمٖمريبلم »ف 

مجع ومٞمـف يمتـ٤مب أيب قمبٞمـد اًم٘م٤مؾمـؿ سمــ  ف اعمٕمجؿ،ُمرشم٥م قمغم طمرو واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد،

                           ُمــع إضــ٤موم٤مت قمٚمٞمٝمــ٤م، صمــؿ ضمــ٤مء أسمــق ُمقؾمــك اعمــديٜمل  وهمػممهــ٤م ، واسمـــ ىمتٞمبــ٦م، ؾمــالم،

اعمجٛمـقع اعمٖمٞمـ٨م ذم همريــبل  »هـ( وم٤مؾمتدرك ُم٤م وم٤مت اهلروي سمٙمتـ٤مب ؾمـامه 581ت )

وأض٤مف قمٚمـٞمٝمام يمثـػمًا ، واؾمـتٗم٤مد  ومج٤مء اسمـ إصمػم ومجٕمٚمٝمام أباًل، ،« اًم٘مرلن واحلدي٨م

 (.6ًمٚمزخمنمي، يمام ؾمبؼ ذم )ص« اًمٗم٤ماؼ »أيْم٤ًم ُمـ 

 تمثورهىفومنىبعده:ىى۳

ك ، اقمتٛمده ُمـ ضم٤مء سمٕمده، واقمتٜمقا سمف: ٟمٔمـاًم، اؾمام« اًمٜمٝم٤مي٦م »عم٤م يم٤من يمت٤مب    قمغم ُمسٛمَّ

 ــ . «اخلدُم٤مت طمقل اًمٙمت٤مب»وشمذيٞماًل ـ يمام ؾمبؼ ذم ذيمر  واظمتّم٤مرًا ،

وم٘مد ضمٕمٚمـف « ًمس٤من اًمٕمرب »اًمٕمالُم٦م اسمـ ُمٜمٔمقر ذم يمت٤مسمف « اًمٜمٝم٤مي٦م »ـ  ممـ اؾمتٗم٤مد ُمو

 أطمد ُمّم٤مدره اخلٛمس٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.

                                                 

 (.1/11 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)
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عمحٛمـد ـمـ٤مهر « جمٛمع سمح٤مر إٟمقار ذم همراا٥م اًمتٜمـزيؾ وًمٓمـ٤ماػ إظمبـ٤مر »ويمذا  

وذيمـر ذم  ، وىمد ؾم٤مَر ومٞمف قمـغم ُمـٜمٝم٩م اًمؽمشمٞمـ٥م اهلجـ٤مال ،ه(986اًمّمدي٘مل اًمَٗمتَّٜمل )ت 

ُم٘مدُمتف
(1)

ًمف، وأٟمف مل يٖمـ٤مدر ُمٜمـف إٓ ُمـ٤م َٟمـَدَر أو ؿمـ٤مَع  أبالً  «اًمٜمٝم٤مي٦م » يمت٤مبضمٕمؾ   سم٠منَّ  

 سمٞمٜمٝمؿ واٟمتنم.

اعمّمـب٤مح  »واًمٗمٞمـقُمل ذم  ،« شمـ٤مج اًمٕمـروس »وممـ اؾمتٗم٤مد ُمٜمـف أيْمـ٤ًم اًمزسمٞمـدي ذم 

 وهمػمهؿ.، «اعمٜمػم

 قومةىالكتابىالعلموة:ىى۳

 ،(33ص «)اًمتـذيٞمؾ »يمام ذيمـر اًمسـٞمقـمل ذم  ٕمتؼم أمجع يمت٤مب ذم همري٥م احلدي٨م،يُ 

وأٟمف يْمٞمػ احلدي٨م إمم راويف ذم  ب اًمٙمت٥م اًمتل ىمبٚمف، ورشمبٝم٤م، وأض٤مف قمٚمٞمٝم٤م،وأٟمف هذَّ 

 (،1/12أو عمـ وىمٕم٧م ُمٜمف احل٤مدصم٦م ، يمام ذيمر ذًمـؽ ذم اعم٘مدُمـ٦م ) اًمٖم٤مًم٥م، أو إمم ؿمٝمرشمف،

تف ُمـ أًمٗمـ٤مظ احلـدي٨م سمـ٤مًمرضمقع إمم شمثب، و ًمتسٝمٞمؾ اًمقبقل إمم اعمراد، ُمع طمسـ شمرشمٞمبف ،

                يمت٤مسمـف اًمٙمبـػم ومجـع ُمتقٟمـف يمـام ذم ظم٤مب٦م ُمـع قمٜم٤ميتـف سم٤محلـدي٨م ، ُمٝم٤مت يمت٥م اًمسٜم٦م ،أ

 «.ضم٤مُمع إبقل »

اًمٜمٝم٤ميـ٦م ذم همريـ٥م احلـدي٨م  »ومٛمـ ظمالل : ) ـ ووم٘مف اهلل ـ د.أ د اخلراطأ. ىم٤مل      

ًَمـ٧ْم يستٓمٞمع اعمُراضِمع أن ي٘مػ قمغم جمٛمـؾ اًمثـروة اًمٚمٗمٔمٞمـ٦م واعمٕمٜمقيـ٦م اًمتـل شمٜم٤مو «وإصمر

اسمــ ىمتٞمبـ٦م، وأيب قمبٞمـد،  :أطم٤مدي٨م اًمب٤مب، ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُم٤م وبَٚمٜم٤م ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت ُمثؾ يمت٤مب

واعمديٜمل، واًمزخمنمي، أو ض٤مقم٧م أبقًمف، ومحٗمظ ًمٜم٤م يمت٤مب اسمـ إصمػم ـم٤ماٗم٦م ُمٜمٝم٤م، ُمــ 

                                                 

 (.24/  1 « )جمٛمع سمح٤مر إٟمقار » ( 1)
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ًمٚمحريب «همري٥م احلدي٨م » يمت٤مب :ُمثؾ
(1)

ًمـ ؿمـٛمرسمـ  دويـف، يمـام «همري٥م احلدي٨م »و 

قيلم، اًمذيـ مل شمّمٚمٜم٤م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ يمـ: ٟمٗمٓمقيف، وإبٛمٕمل، طمٗمظ ًمٜم٤م يمثػمًا ُمـ أىمقال اًمٚمٖم

٤مج... (  .واًمسجست٤مين، وصمٕمٚم٥م، واًمزضمَّ
(2)

 

 ترتوبىموادىالكتاب،ىومنكجهىفيىررضىالمادة: ۳

ومٞمبدأ ذم اظمتٞم٤مر احلرف إظمػم ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م سمٕمد  رشم٥َّم اعم٤مدة ووْمَؼ احلروف اهلج٤ماٞم٦م،

بكمِّ اعمحذوف، صمـؿ اًمٕمـقدة إمم احلـرف دمريده٤م ُمـ احلروف اًمزاادة، وَردِّ احلرف إ

 إول ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م. 

ع ٟمـنَّ  احلـدي٨م  إذا يم٤من احلدي٨م اًمقاطمد يتْمٛمـ أيمثر ُمـ ُمٗمردة همريب٦م، وم٢مٟمف ُيَقزِّ

إمم ُم٘مٓمٕم٤مت قمديدة، ومٞمذيمر يمؾ ًمٗمـظ همريـ٥م ووْمـَؼ شمرشمٞمبـف اهلجـ٤مال إول. سمخـالف 

اهلجـ٤مال ٕول ًمٗمـٍظ وم٢مٟمف َيْ د اًمـٜمن يمـ٤مُماًل وومـؼ اًمؽمشمٞمـ٥م « اًمٗم٤ماؼ »اًمزخمنمي ذم 

 همري٥م، صمؿ َيْذيمر اًمٚمٗمظ اًمٖمري٥م اًمث٤مين ذم اعمقضع ٟمٗمسف.

، وحتـ٧م «سم٤مب اهلٛمـزة ُمـع اًمبـ٤مء »يبدأ سمحرف اهلٛمزة، ويٜمدرج حتتف قمٜمقان سم٤مرز: 

َأسمـض، وهٙمـذا ، ويراقمـل شمرشمٞمـ٥م  أسمس، هذا اًمٕمٜمقان ُم٤مدة َأسم٥م، صمؿ ُم٤مدة أسمد، صمؿ أسمر،

 ًمقاطمدة .إوااؾ وم٤مًمثقاين وم٤مًمثقاًم٨م داظمؾ اعم٤مدة ا

يٙمرر إيراد احلدي٨م اًمذي شمْمٛمـ أيمثر ُمـ ًمٗمٔم٦م همريب٦م سمحس٥م ُمقىمٕمٝم٤م ُمـ اًمؽمشمٞم٥م 

ومٞمنمح اًمٚمٗمٔم٦م اًمٖمريب٦م اًمتل شمدظمؾ ذم اعمـ٤مدة اًمٚمٖمقيـ٦م اًمتـل قم٘مـده٤م، ومـ٢من ورد  اهلج٤مال:

همريب٤من أو أيمثر ذم احلدي٨م ٟمٗمسف ايمتٗمك سمٖمري٥م اًمبـ٤مب، وإن أراد اعمُراضِمـع ُمٕمرومـ٦م سمـ٤مىمل 

                                                 

 طم٘مؼ اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن اًمٕم٤ميد اعمجٚمدة اخل٤مُمس٦م ُمٜمف. ( 1)

 ( .53ص« ) ُمٜمٝم٩م اسمـ إصمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م » ( 2)
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ده وَمْٚمٞمتتبَّْع َُمٔم٤مٟمَّف ذم ؾم٤مار اعمقاد َووْمـَؼ طمرومـف اهلجـ٤مال، سمٞمـد أنَّ همري٥م احلدي٨م اًمذي أور

َق ٓ يٙمـ٤مد  اسمـ إصمػم ذم أطمٞم٤من ٟم٤مدرة يْمٓمر إمم ذح أًمٗم٤مظ احلدي٨م جمتٛمٕم٦ًم، وم٢مٟمَّف إذا وُمرِّ

وذًمؽ يمام ذم احلدي٨م ُيٗمٝمؿ اًمٖمرض ُمٜمف،
(1)

وإنَّ مم٤َّم ُيٜمْب٧ُِم اًمرسمٞمـُع ُمـ٤م َيْ٘مُتـُؾ طَمَبٓمـ٤ًم أو  » :

ْت ظم٤مرِصشم٤مه٤م اؾمـت٘مبَٚم٧ْم قمـلَم اًمِمـٛمِس ُيٚمِ  ، إٓ ليمٚم٦م اخلَِِض وم٢مهن٤م أيمَٚم٧ْم، طمتك إذا اُمتدَّ ؿ،

   «.ومَثَٚمَٓم٧ْم وسم٤مًَم٧ْم صمؿ َرشَمَٕم٧ْم...

وذم طمدي٨م اًمٙمقصمر
(2)

رْضاض:  »ي٘مـقل: ،« ـمِٞمٜمُف اعمِْسُؽ، وَررْضاُضـف اًمت،ـقم :» اًمـرَّ

ر،  ٖم٤مر، واًمت،قم: اًمد، «.احلَم اًمّمِّ
(3)

  

ة خيتٚمػ ـمقًٓ وىمٍماً وطمديثف ذم اعم٤مد
(4)

ومتجد ذم اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م اًمقاطمدة قمنمـات  ،

اًمٜمّمقص ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٖمري٥م، وذًمؽ ُمـ ُمثؾ: هـقد، ظمٚمـػ، ريمـ٥م، ديــ، دظمـؾ، 

ؾمٛمع، وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ ىمد ٓ يتقاومر ذم سمٕمض اعمقاد أيمثر ُمــ طمـدي٨م همريـ٥م واطمـد ذم 

 اعم٤مدة ُمـ ُمثؾ: ربح، ربغ، رشم٧م، رشمؿ، رصم٠م.

٦ًم وٓ يذيمر ضٛمٜمَٝم٤م أيَّ طمدي٨م، وإٟمام يِمػم إمم شمٙمرار ذيمر ًمٗمٔمـ٦م وىمد يقرد ُم٤مدًة ًمٖمقي

ــف ذم ــ٦م، ومٞمتحــدث قمٜمٝمــ٤م ُمٗمــردًة، يم٘مقًم ــؿَّ  »ُمٕمٞمٜم «َهُٚم
(5)

ــد شمٙمــرر ذم احلــدي٨م ذيمــر                            : ىم

وُمٕمٜم٤مه: شمٕم٤مل، وُمٜمف ًمٖمت٤من، وم٠مهؾ احلج٤مز ُيْٓمٚم٘مقٟمف قمغم اًمقاطمد واجلٛمٞمع وآصمٜملم «َهُٚمؿَّ  »

ل ودمٛمـع وشم١مٟمـ٨م ومت٘مـقل: هُٚمـؿَّ واعم١مٟم٨م، سمٚمٗم ظ واطمد ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح، وسمٜمق متـٞمؿ شُمَثٜمِـّ

                                                 

 (.2/40 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 (.2/229 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

 ( . 26ًمٚمخراط ) ص« صمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦مُمٜمٝم٩م اسمـ إ »  (3)

 ( .1/37 و) (،2/353 ( ، و)1/166 ىم٤مرن ُمثاًل سملم اعمقاضع اًمثالصم٦م )   (4)

 (.5/272 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »  ( 5)
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قا  «.   وَهُٚمّٛمل وَهُٚمامَّ وَهُٚمٛم،

ويم٘مقًمف
(1)

ؾ سمـ٤مُٕمر إذا َضـٛمـ اًم٘مٞمـ٤مم  » : شمٙمرر ذيمر اًمتقيمؾ ذم احلدي٨م، ي٘م٤مل: شَمَقيمَّ

 سمف، وويَمْٚم٧ُم أُمري إمم ومالن أي: أجل٠مشمف إًمٞمف، واقمتٛمدت ومٞمف قمٚمٞمف. 

ويم٘مقًمف
(2)

ح٤مب، واطمدشمـف ُُمْزٟمـ٦م. وىمٞمـؾ: «اعمُْزن »ىمد شمٙمرر ذيمر ) : وهق اًمٖمٞمؿ واًمسَّ

.هل اًمسح٤مسم٦م اًمبٞمْم٤مء(
 (3)

 

 ىىمنكجهىفيىاختوارىألفاظىالغروب:ى۳
وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من ذًمـؽ ذم احلـدي٨م قمــ  ُمٜمٝم٩م يمت٥م اًمٖمري٥م ذم هذا اعمٓمٚم٥م واطمد،

 (. 8ص ُمٜمٝم٩م اًمزخمنمي )

ىمنكجهىفيىتفدوراأللفاظى:ى۳ى
  «: َأسمـؼ» ، يم٘مقًمـف ذم  ُمـ٤مدة وي ورد مصدره  ادا ي وادضار،،بضبط الػعل يفُيٕمٜمك ى

 ) أسَمَؼ اًمٕمبُد ي٠مسَمُؼ وي٠مسمُِؼ إسم٤مىم٤ًم إذا هرب، وشم٠مسمَّؼ إذا اؾمتؽم(.

، يم٠من ي٘مقل ويضبط باحلروف 
(4)

إصََمـرة «. إٟمٙمؿ ؾَمَتْٚمَ٘مْقَن سمٕمدي َأصَمَرة »ذم طمدي٨م :  

يثـ٤مرًا، إذا أقمٓمـك، وآؾمـتئث٤مر: آٟمٗمـراد ـ سمٗمتح اهلٛمزة واًمث٤مء ـ آؾمؿ ُمــ: لصَمـَر ُيـ١ْمصمِر إ

 سم٤مًمٌمء .

أطمٞم٤مٟم٤ًم ، ُمــ ذًمـؽ ىمقًمـف ذم احلـدي٨م ويبني لغات العرب
(5)

َأْبـبح سمحٛمـد اهلل  : »

                                                 

 (.5/221 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »   (1)

 (.4/325 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »   (2)

 ( .  28ًمٚمخراط ) ص« ُمٜمٝم٩م اسمـ إصمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م »   (3)

 (.1/22 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »   (4)

 (.1/111 )« اًمٜمٝم٤مي٦م »   (5)
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، أي: ُُمٕم٤مرم. ي٘م٤مل: سَمَرأُت ُمـ اعمرض أسْمَرُأ سَمْرءًا سم٤مًمٗمتح، وم٠مٟم٤م سم٤مِرٌ ، وأسمـرأين اهلل ُمــ «سم٤مرا٤مً 

 ـ سم٤مًمٙم ـ سُمْرءًا.اعمرض. وهمػم أهؾ احلج٤مز ي٘مقًمقن سَمِرْا٧ُم 

، ي٘مقل ذم طمدي٨مويبني الػصقح من الؾغات أحقاكا  
(1)

 «لُِمُروا اًمٜمسـ٤مَء ذم أٟمٗمسـٝمـ » 

َـّ ذم شمزوَيٝمـ. وي٘م٤مل ومٞمف:واَُمْرشُمف، وًمٞمس سمٗمّمٞمح .   أي: ؿم٤مِوروُه

ىى:ىووردىفيىذرحىالمادةىالغروبة
ُٞمجكم اعمٕمٜمـك وىمد يريمـ إمم سمٕمض اًم٘مراءات اعمتقاشمرة أو اًمِم٤مذة: ًم ، الشواهد الؼراكقة

اًمذي يذه٥م إًمٞمف ذم ذح همريبف
(2)    

ومٞمنمـح احلـدي٨م سم٤محلـدي٨م ، ُمث٤مًمـف:ذم ُمـ٤مدة ) طمثـؾ ( يـقرد  والشواهد احلديثقـة

طمدي٨م
(3)

احلُث٤مًم٦م اًمـرديء ُمــ  ) صمؿ ي٘مقل: «ٓ شم٘مقم اًمس٤مقم٦م إٓ قمغم طُمث٤مًم٦ٍم ُمـ اًمٜم٤مس » :

يريـد: أراذهلـؿ،  «ٜمـ٤مسيمٞمػ أٟم٧م إذا سَمِ٘مٞم٧َم ذم طُمث٤مًم٦م ُمـ اًم » يمؾ رء(. وُمٜمف احلدي٨م:

 «.أقمقذ سمؽ ُمـ أن أسم٘مك ذم طَمْثٍؾ ُمـ اًمٜم٤مس » وُمٜمف احلدي٨م:

وذم ُم٤مدة ) دأل ( يقرد طمـدي٨م ظمزيٛمـ٦م 
(4)

«. إنَّ اجلٜمـ٦م حمٔمـقٌر قمٚمٞمٝمـ٤م سم٤مًمـدلًمٞمؾ » :

 « (.طُمٗم٧َّم اجلٜم٦ُم سم٤معمٙم٤مره»أي: سم٤مًمدواهل واًمِمدااد ِ. وهذا يم٘مقًمف: ) وي٘مقل:

ومرضَمـَع هبـ٤م  » ٤مدة ) سمدر ( ذم طمـدي٨م اعمبٕمـ٨مُمـ ذًمؽ ىمقًمف ذم ُم والشواهد الشعرية

«.شمرضُمُػ سمقاِدُره
(5)

حَلَْٛمـ٦ٌم سمـلم اعمَٜمٙمِـ٥م واًمٕمٜمـؼ، واًمبـ٤مِدَرة ُمــ  :هل مجع سم٤مِدَرة، وهـل 

 اًمٙمالم اًمذي يسبؼ اإلٟمس٤من إًمٞمف ذم اًمٖمْم٥م. وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م: 

                                                 

 (.1/66 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  ( 1)

 (.274/ 4(، )153/ 3 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م » ( 2)

 (.1/339 )  «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.95/ 2 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)

 (.1/106 )  «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (5)
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را وٓ ظمػَم ذم طِمْٚمٍؿ إذا مل شمٙمـ ًمف  سمقاِدُر حَتْٛمل َبْٗمَقه أن ُيَٙمدَّ

، ومٗمل طمدي٨ميستطرد أحقاكا  بػوائد هلا عالقة قوية بادادةو
(1)

ومٝمذا أوان ىمٓمٕمـ٧ْم  : »

، يذيمر : ) أنَّ إهَْبَر قمرٌق ُمٜمِم١مه ُمـ اًمرأس ويٛمتد إمم اًم٘مدم، وًمف ذايلُم شمتّمؾ «َأهْبَري

ك اًمٜم٠َّْمُم٦م، ويٛمتـد إمم احلٚمـؼ ومٞمسـّٛمك  سم٠ميمثِر إـمراف واًمبدن، وم٤مًمذي ذم اًمرأس ُمٜمف يسٛمَّ

ك اًمـَقشملم، ويٛمتـد ومٞمف اًمق ريد، ويٛمتد إمم اًمّمدر ومٞمسّٛمك إهبر، ويٛمتد إمم اًمٔمٝمر ومٞمسـٛمَّ

 .) ـَ
ك اًمّم٤مومِ ك اًمٜمََّس٤م، ويٛمتد إمم اًمس٤مق ومٞمسٛمَّ  إمم اًمٗمخذ ومٞمسٛمَّ

، ومٗمل احلدي٨مويبني ادعرب والدخقل
(2)

ٟم٩م واًمٜمرد وم٘مد همٛمس  : » ُمـ ًمٕم٥م سم٤مٕؾَْمؼَمَ

سم٦م. «. دم ظمٜمـزير يده ذم ي٘مقل: هق اؾمؿ اًمَٗمَرس اًمذي ذم اًمِمٓمرٟم٩م، واًمٚمٗمٔم٦م وم٤مرؾمٞم٦م ُُمَٕمرَّ

ذم ىمّمـ٦م طمٜمـلمويعتـي بؿسائل التلكقث والتذكر،
(3)

يـد قمـغم اًمٓمَّْسـ٧م يمـ٢مُمرار احلد : »

ـ٤م ٕنَّ شم٠مٟمٞمثٝمـ٤م همـػم  ي٘مقل:«. اجلديد ر: إُمَّ وبػ اًمٓمَّْس٧م وهل ُم١مٟمث٦م سم٤مجلديد وهق ُمذيمَّ

ًمف قمغم اإل ٟم٤مء واًمٔمرف، أو ٕنَّ وَمِٕمٞماًل يقبػ سمف اعم١مٟم٨م سمـال قمالُمـ٦م شم٠مٟمٞمـ٨م طم٘مٞم٘مل، وم٠موَّ

 ٟمحُق: اُمرأة ىمتٞمؾ، ويمػٌّ ظَمْمٞم٥م . 

ورد ذم احلدي٨م ، ويبني األمؽـة وحيددها
(4)

هـق سمٗمـتح اهلٛمـزة  ي٘مقل:«. إسْمقاء : »

 «سَمْرصمـ٤من »وورد.  ضمبؾ سملم ُمٙم٦م واعمديٜمـ٦م، وقمٜمـده سمٚمـد يٜمسـ٥م إًمٞمـف :وؾمٙمقن اًمب٤مء واعمد

ومٞم٘مقل
(5)

إمم سمـدر، وىمٞمـؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمتح اًمب٤مء وؾمـٙمقن اًمـراء، واٍد ذم ـمريـؼ رؾمـقل اهلل : 

                                                 

 (.1/18) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 .(1/47« )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

 (.1/246« )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.1/20« )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)

 (.1/113) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (5)
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 ضبٓمف همػم ذًمؽ .

أورد احلـدي٨م ،يبني الؾحن الشائع العامـة وتصـحقػفم 
(1)

وَمْْمـُؾ قم٤ماِمـ٦م قمـغم  :»

أي: سم٤مىمٞمـف، وي٘مـقل: واًمٜمـ٤مس يسـتٕمٛمٚمقٟمف ذم « اًمٜمس٤مء، يمٗمْمؾ اًمثَّريد قمغم ؾم٤مار اًمٓمٕمـ٤مم

ىمد شمٙمررت هذه اًمٚمٗمٔمـ٦م ذم احلـدي٨م، ويمٚمٝمـ٤م سمٛمٕمٜمـك ُمٕمٜمك اجلٛمٞمع، وًمٞمس سمّمحٞمح، و

 سم٤مىمل اًمٌمء .

وذم طمدي٨م قمثامن
(2)

ُمـ٤مء ُِمْٚمـح إذا يمـ٤من ؿمـديد  ي٘مـقل:«. وأٟم٤م أذب ُم٤مء اعمِْٚمح : »

 اعمٚمقطم٦م، وٓ ي٘م٤مل: ُم٤مًمح، إٓ قمغم ًمٖم٦ٍم ًمٞمس٧م سمٕم٤مًمٞم٦م.

، وُمـ ذًمؽ طمـدي٨م ويبني األضداد 
(3)

، ومٞم٘مـقل: «يمـ٤من يبـدو إمم هـذه اًمـتِّالع : »

الع: ُمس٤ميؾ اعم٤مء ُمـ قُمْٚمٍق إمم ؾُمْٗمؾ، واطمده٤م شَمْٚمَٕم٦م. وىمٞمؾ: هق ُمـ إضداد ي٘مـع قمـغم اًمتِّ 

 ُم٤م اٟمحدر ُمـ اعم٤مء وأذف ُمٜمٝم٤م.

: ومٗمل احلـدي٨مويبني أحقاكا   ادعـى العام لؾحديث الذي ورد فقه الؾػظة الغريبة 
(4)

 

ْٛم٧ُم اًمّم٤مًمح ضمزء ُمـ سس٦ٍم وقمنميـ ضمزءًا ُمــ » ة اهلَْدُي اًمّم٤مًمح واًمسَّ ي٘مـقل: «. اًمٜمبـقَّ

أي إنَّ هذه اخِلالل ُمـ ؿماماؾ إٟمبٞم٤مء، وُمـ مجٚم٦م اخلّم٤مِل اعمٕمدودِة ُمـ ظمّمـ٤مهِلؿ، وأهنـ٤م 

ضمزٌء ُمٕمٚمقٌم ُمـ أضمزاء أومٕم٤مهلؿ، وم٤مىمَتدوا هبؿ ومٞمٝم٤م، وشم٤مسمِٕمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م. وًمٞمس أنَّ اعمٕمٜمـك أنَّ 

ُأ، وٓ أنَّ ُمـ مَجََع هذه اخلالَل يم٤من ومٞمـف ضمـزٌء ُمــ  ة شمتجزَّ َة همـػُم اًمٜمبقَّ ة، ومـ٢منَّ اًمٜمبـقَّ اًمٜمبـقَّ

ُمٙمتَسب٦م وٓ جمتَٚمَب٦ٍم سم٤مٕؾمب٤مب، وإٟمام هـل يمراُمـ٦م ُمــ اهلل شمٕمـ٤ممم، وَيـقز أن يٙمـقن أراد 

                                                 

 (.2/327 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 (.4/355 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

 (.1/194 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.1/265 « )اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)
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ة ه٤مهٜم٤م ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمٜمبقُة وَدقَم٧ْم إًمٞمف ُمـ اخلػمات .   سم٤مًمٜمبقَّ

، وُمـ ؿمقاهِد اعمس٤ماؾ اًمٜمحقي٦م،ىمقًمـف والؾغة عؿوما   ،والرصف ،وله براعة يف الـحو

ي٨مذم احلد
(1)

اًمْمؿ، واًمٗمتح، وم٤مًمْمـؿ، ٕٟمـف «أوان»َيقز ذم  «: ومٝمذا أواُن ىَمَٓمَٕم٧ْم َأهْبَري» 

 ظمؼم اعمبتدأ، واًمٗمتُح قمغم اًمبٜم٤مء، إلض٤مومتف إمم ُمبٜمل يم٘مقًمف: 

ب٤م  وىمٚم٧ُم أعم٤َّم شَمّْمُح واًمِمٞم٥ُم وازعُ  قمغم طملَم قم٤مشمب٧ُم اعمِمٞم٥َم قمغم اًمّمِّ

وذيمر طمدي٨م ًم٘مٞم 
(2)

، واخلـؼم حمـذوٌف وم٘م٤مل: وهـق ر«ًَمَٕمْٛمُر إهلِؽ  » 
ِ
ومـٌع سم٤مٓسمتـداء

ًَمَٕمْٛمُر اهلل ىمسٛمل، واًمالم ًمٚمتقيمٞمد، وم٢من مل شم٠مت سم٤مًمالم ٟمَّمْبَتف َٟمّْم٥َم اعمّم٤مدِر، أي   شم٘مديره:

 سم٢مىمراِرك هلل وشمٕمٛمػمك ًمف سم٤مًمب٘م٤مء. 

ىمقًمف: ومٗمل احلدي٨م ،  ومن ادسائل الرصفقة
(3)

ْوًَم٩َم  : » ي٘مقل: أبٚمف «. وم٠مدظمٚمُتٝم٤م اًمدَّ

ٌؾ، ُمـ َوًَم٩َم َيٚم٩ُِم إذا دظمؾ، وم٠مسمدًمقا ُمـ اًمقاو شم٤مء وم٘م٤مًمقا: شَمْقًَم٩م، صمؿ أسمدًمقا َوْوًَم٩م ٕٟمف وَمْققمَ 

 ُمـ اًمت٤مء دآً وم٘م٤مًمقا: َدْوًم٩م، واًمقاو ومٞمف زاادة .

، أٟمـف يِمـػم إمم اًمتِمـبٞمف ووضمٝمـف، وآؾمـتٕم٤مرة،  ومن  اهتاممه ببقان الوجه البالغي

طمـدي٨م احلســ ذم اسمــ واًمٙمٜم٤مي٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ ومٜمقِن اًمبالهمـ٦م، وُمــ ذًمـؽ ىمقًمـف ذم 

قمب٤مس
(4)

أي: يم٤من يّم٥م، اًمٙمالم َبب٤م، ؿمبَّف ومّم٤مطمتف وهمـزارَة ُمٜمٓم٘مـف «. إٟمف يم٤من ُِمَثج٤م : »

 سم٤معم٤مء اعمثُجقج، واعمَِث٩م، ُمـ أسمٜمٞم٦م اعمب٤مًمٖم٦م . 

وذم طمدي٨م احلديبٞم٦م
(5)

ة «. ىمد ًمبسقا ًمؽ ضمٚمقَد اًمٜمّٛمقر :» ي٘مقل:هق يمٜم٤ميـ٦م قمــ ؿمـدَّ

                                                 

 (.1/18 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 (.3/298 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

 (.2/141 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.1/207 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)

 (.5/118 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (5)
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 ٛمر وذاؾمتف. احل٘مد واًمٖمْم٥ِم، شمِمبٞمٝم٤ًم سم٠مظمالق اًمٜمِ 

ــذكراتحتامتت  ادلتؾػــة  دعــاين الؾػــ  الغريــب وذم طمــدي٨م ،وي
(1)

ومجٕمــؾ  » :

ي٘مقل:َستٛمؾ أن يٙمقن ُمـ اإلْرسم٤مس وهق اعمراهَمَٛمـ٦ُم، أي:  «اعمنميمقن ُيْرسمُِسقن سمف اًمٕمب٤َّمس

ُيْسِٛمٕمقٟمف ُم٤م ُيْسِخُٓمف وَيٖمٞمُٔمف، وستٛمؾ أن يٙمقَن ُمــ ىمـقهِلؿ: ضمـ٤م وا سمـ٠مُمقٍر ُرسْمـٍس أي: 

سمٞمس، وهق اعمُّم٤مب سمامٍل أو همػمه أي: ُيّمـٞمبقن اًمٕمبـ٤مس ؾُمق د، وستٛمؾ أن يٙمقن ُمـ اًمرَّ

 سمام َيُسقُءه . 

ومٗمـل احلـدي٨م ، ويذكر فوائد ولطائف يف معــى احلـديث
(2)

اطمُثـقا ذم وضمـقه  : »

اطملم اًمؽماَب  اطملم اًمذيـ اختـذوا ُمـدَح اًمٜمـ٤مِس قمـ٤مدًة، وضمٕمٚمـقه «. اعمدَّ ي٘مقل:  أراد سم٤معمدَّ

ـِ وإُمِر اعمحٛمقد: شمرهمٞمبـ٤ًم بٜم٤مقم٦م يست٠ميمٚم ٤م ُمـ ُمدح قمغم اًمٗمٕمؾ احلس قن سمف اعمٛمدوح، وم٠مُمَّ

اح، وإن يم٤من ىمد ب٤مر  ذم أُمث٤مًمف، وحتريْم٤ًم ًمٚمٜم٤مس قمغم آىمتداء سمف، ذم أؿمب٤مهف، ومٚمٞمس سمَٛمدَّ

ُم٤مدطم٤ًم سمام شمٙمٚمَّؿ سمف ُمـ مجٞمؾ اًم٘مقل . وذم احلدي٨م
(3)

أؿمد، اًمٜم٤مِس قمذاسم٤ًم يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ  » :

يَمَ٘مْتٚمِف ُأيَبَّ سمـ ظَمَٚمٍػ يقم سمدر، ٓ  ـ وهق يم٤مومرٌ ـ ي٘مقل: أراد ُمـ ىمتٚمف  «، أو ىمتٚمف ٟمبلٌّ ىَمَتَؾ ٟمبٞم٤مً 

وذم احلدي٨م«. يمٛمـ ىَمَتٚمف شمٓمٝمػمًا ًمف ذم احلدِّ يمامقِمزٍ 
(4)

ُب اهللُ ىمٚمب٤ًم وقمك اًم٘مرلن » : «. ٓ ُيَٕمذِّ

٤م ُمـ طَمِٗمَظ أًمٗم٤مفمف وَضٞمَّ   ع طمدوَده وم٢مٟمَّف همػُم واٍع ًمف . ي٘مقل: أي: قَمَ٘مَٚمف إيامٟم٤ًم سمف وقَمَٛماًل. وم٠مُمَّ

ُمث٤مًمف ي٘مقل:  ىمـ٤مل اجلـقهري:  شم٘مـقل: سمْمـع ؾمـٜملم،  ن سبؼه: عذ موله تعؼبات    

وسمْمٕم٦م قمنم رضماًل، وم٢مذا ضم٤موزت ًمٗمظ اًمٕمنم ٓ شم٘مقل: سمْمع وقمنمون، وهـذا خيـ٤مًمػ 

                                                 

 (.2/184 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 (.1/184 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

 (.4/13 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.5/208 ) « اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)
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 ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م . 

وذم طمدي٨م قمكمّ 
(1)

: ٕنَّ مل أضمٕمٚمف ُم ي٘مقل اًم٘متٞمبـّل:«وضَمب٤َّمر اًم٘مٚمقب » : ـ َأضْمؼَمَ

ُت  ٤مل. ىم٤مل اسمـ إصمػم: ىمٚم٧م: يٙمقن ُمـ اًمٚمٖم٦م إظمرى، ي٘م٤مل: ضَمؼَمْ أوْمَٕمؾ ٓ ُي٘م٤مل ومٞمف وَمٕمَّ

ُت سمٛمٕمٜمك: ىَمَٝمْرُت .   وَأضْمؼَمْ

وذم طمدي٨م قمٛمر
(2)

َُمالن : » وطمٙمك احلريب ومٞمف ىمقًٓ همريب٤ًم ىم٤مل:  !. ي٘مقل:«ومٞمَؿ اًمرَّ

َُمؾ وًمٞمس ُمّمدرًا. ي٘مقل اسمـ ا ٕصمػم:وهذا اًم٘مقُل ُمـ ذًمؽ اإلُم٤مم يمام شمراه، إٟمف شمثٜمٞم٦م اًمرَّ

 وهق ُمّمدر، ويمذًمؽ ذطمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، ٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف، ومٚمٞمس ًمٚمتثٜمٞم٦م وضمٌف . 

  مذهبهىالعقديىوأثرهىفيىالكتاب:ىى۳

ل   بـٗم٤مشمف،وؾمـامء اهلل أأهؾ اًمٙمالم ُمـ إؿم٤مقمرة ذم سمـ٤مب  قمغم ـمري٘م٦م ؾم٤مر   ومـ٠موَّ

واًمٕملم. ًمس٤مق،وا واًم٘مدم ، قمددًا ُمـ اًمّمٗم٤مت: اًمٞمد،
 (3)

 

ىمذهبهىالفقكي،ىوأثرهىفيىالكتاب:ى۳
ذح ُمسـٜمد »ُم١مًمٗم٤مشمف:ُمـ  ، وؾمبؼ أن ـ  يمامؾمبؼ ذم شمرمجتفـ اسمـ إصمػم وم٘مٞمٌف ؿم٤مومٕمل  

 «.  اًمِم٤مومٕمل

قمددًا  ُمــ اعمسـ٤ماؾ اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م ُمٜمٝمـ٤م: ىمقًُمـف ذم احلـدي٨م« اًمٜمٝم٤مي٦م »وىمد قمرض ذم 
(4)

:                 

                                                 

 (.1/236 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 (.2/265 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

ــ٦م » يٜمٔمــر :  (3)   (، 190 ،189، 4/25 ( ، )422، 401/ 2 ( ، ) 339 ، 235 ،1/131،127 « )اًمٜمٝم٤مي

د.قمـكم « اًمت٠مويؾ ذم همري٥م احلدي٨م ُمـ ظمالل يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمــ إصمـػم »واٟمٔمر   (،5/131،197 )

 (.  وُم٤م سمٕمده٤م 193)ص و،  (144ص سمـ قمٛمر اًمسحٞمب٤مين )

 (.1/188 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)
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ذه٥م أ د سمــ طمٜمبـؾ إمم أٟمَّـف «. ًمّمالُة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمراًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ا »

يٙمُٗمر سمذًمؽ َ ْاًل ًمٚمحدي٨م قمغم فم٤مهره، وىمـ٤مل اًمِمـ٤مومٕمل: ُي٘متـؾ سمؽميمٝمـ٤م، وُيَّمـغمَّ قمٚمٞمـف 

ـُ ُمع اعمسٚمٛملم .  وُيْدوَم

وذم احلدي٨م 
(1)

ومف صمؿ ي٘مقل: وهـق سَمْٞمـٌع سم٤مـمـٌؾ قمٜمـد «هنك قمـ سَمْٞمِع اًمُٕمْرسم٤من : » ، ومٞمٕمرِّ

 ف ُمـ اًمنمط واًمَٖمَرِر، وأضم٤مزه أ د، وروي قمـ اسمـ قمٛمر إضم٤مزشمف.اًمٗم٘مٝم٤مء: عم٤م ومٞم

وذم احلدي٨م 
(2)

ىم٤م :» ِق «. اًمَبٞمِّٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرَّ ي٘مـقل: اظمتٚمـػ اًمٜمـ٤مس ذم اًمتٗمـر،

ق سم٤مٕسمدان، وإًمٞمف ذه٥م ُمٕمٔمؿ إاٛم٦م  ، وَيْٚمَزُم اًمبٞمُع سمقضمقسمف، وم٘مٞمؾ: هق اًمتٗمر، اًمذي يّمح،

وأ د. وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وهمػُممهـ٤م: إذا شمٕم٤مىمـدا َبـحَّ واًمٗم٘مٝم٤مء، وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

ىم٤م، وفم٤مهر احلدي٨م يِمٝمد ًمٚم٘مقل إول .   اًمبٞمُع، وإن مل يتٗمرَّ

ومل ئمٝمر أصمر واضح قمـغم ُمذهبـف ذم يمت٤مسمـف ،ٕن اًمٙمتـ٤مب ًمـٞمس ذم سمٞمـ٤من إطمٙمـ٤مم 

 ويِمػم إًمٞمٝم٤م سم٢مَي٤مز ـ يمام ؾمبؼ ذم إُمثٚم٦م ـ . وإن ضم٤مءت ومَٕمَرض٤ًم ، اًمٗم٘مٝمٞم٦م،

    الملخذىرلىىالكتاب:ى۳ 

ل  خم٤مًمٗم٦م قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم شمقطمٞمـد إؾمـامء واًمّمـٗم٤مت، .5 وم٘مـد أوَّ

 ذم ُمبح٨م قم٘مٞمدشمف وأصمره٤م ذم اًمٙمت٤مب.ذًمؽ وىمد ؾمبؼ ، بٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم قمددًا ُمـ

ُمـ ُمٜمٝمجف اًمذي ٟمن قمٚمٞمف أن ُيقرد يمثػمًا ُمــ أًمٗمـ٤مظ اًمٖمريـ٥م َووْمـَؼ ًمٗمٔمِٝمـ٤م  .2

ٝم٩م أبـح٤مب اعمٕمـ٤مضمؿ، ذم دمريـد اًمٙمٚمٛمـ٦م ُمــ إطمـرف اعمٜمٓمقِق سمف، وًمٞمس ووْمَؼ ُمـٜم

اًمزاادة، وإيراده٤م ووْمَؼ ضمذره٤م اًمثالصمل، أو اًمرسم٤مقمل. وطمجتـف ذم ذًمـؽ يمـام ي٘مـقل
(3)

 :

                                                 

 (.202/ 3)  «ًمٜمٝم٤مي٦ما » ( 1)

 ( .438/  3)  « اًمٜمٝم٤مي٦م »  (2)

 (.14/  1 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م»  (3)



 

 

 

 البن األثري                                                    «النهاية »للسخمشري، و «الفائق »املوازنة بني                                                          

 32 

وإٟمام َأْوَرْدَٟم٤مه٤م ه٤مهٜم٤م  اًل قمغم فم٤مهر ًمٗمٔمٝم٤م . وي٘مقل
(1)

: ) إٓ أين وضمـدت ذم احلـدي٨م 

ٛمـ٦م قمٚمٞمٝمـ٤م طمتـك بـ٤مرت ُمــ يمٚمامٍت يمثػمة، ذم أوااٚمٝم٤م طمروف زاادة، ىمد سُمٜمِٞمـ٧م اًمٙمٚم

ٟمٗمسٝم٤م، ويم٤من يٚمتبس ُمقضٕمٝم٤م إبكم قمغم ـم٤مًمبٝم٤م، ٓؾمٞمام وأيمثر ـمٚمب٦م همري٥م احلـدي٨م 

ىمقن سملم إبكم واًمزااد، ومرأي٧م أن ُأصمبتٝم٤م ذم سم٤مب احلرف اًمـذي هـق ذم  ٓ يٙم٤مدون ُيَٗمرِّ

ٔمـ أين أوهل٤م وإن مل يٙمـ أبٚمٞم٤ًم، وَٟمبَّْٝم٧ُم قمٜمد ذيمِره، ًمئال يراهـ٤م أطمـٌد ذم همـػم سم٤مهبـ٤م، ومـٞم

 وَضْٕمُتٝم٤م ومٞمف ًمٚمجٝمؾ هب٤م (. 

وأهمٗمٚمف ذم يمٚمـامت  وم٘مد قمٛمؾ سمف ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت، ومل يٙمـ هذا اعمٜمٝم٩م ُمٜمف ُمٓمردًا ،

«اًمٚمس٤من »أظمرى. وىمد حلظ اسمـ ُمٜمٔمقر ذم
(2 )

 هذا آضٓمراب ذم ُمٜمٝم٩م اسمـ إصمػم وم٘م٤مل:

 ) همػم أٟمف مل يْمع اًمٙمٚمامت ذم حمٚمِّٝم٤م، وٓ راقمك زااد طمروومٝم٤م ُمـ أبٚمٝم٤م(. 

أورد ذم ُمــ٤مدة ) أسمــرد ( ُمث٤مًمــف:  
(3)

ــُع  »ذم سمــ٤مب اهلٛمــزة، طمــدي٨م:  إنَّ اًمبٓمــٞمخ ي٘مَٚم

، وذطمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل: ومهزهت٤م زااـدة، وإٟمـام أوردٟم٤مهـ٤م ه٤مهٜمـ٤م  ـاًل قمـغم فمـ٤مهر «اإلسْمِرَدة

 ُمٜمف.  .ًمٗمٔمٝم٤م
ٍ
 وذم ُم٤مدة ) سمرد ( مل ُيقرد هذا احلدي٨م، ومل ُينم إمم رء

وأورد ذم ُم٤مدة ) أضمـدل (
(4)

، «ِقيَّ إضمـ٤مدلهيـقي ُهـ »ب اهلٛمـزة طمـدي٨م:ذم سمـ٤م 

 واهلٛمزة ومٞمف زاادة . وذم ُم٤مدة ) ضمدل ( مل ُيقرد احلدي٨م.وذطمٝم٤م صمؿ ىم٤مل: 

وأورد ذم ُم٤مدة ) إْذظمر (
(5)

ومهزهتـ٤م  ، صمؿ ىم٤مل:«إٓ اإِلْذظِمر »ذم سم٤مب اهلٛمزة طمدي٨م: 

                                                 

 (.11/ 1) « اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 ( .8/ 1)  «اًمٚمس٤من »  (2)

 (.14/ 1)  « اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.25/  1 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (4)

 (.33/ 1) « اًمٜمٝم٤مي٦م »  (5)
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 يقرد احلدي٨م.  زاادة، وإٟمام ذيمرٟم٤مه٤م ه٤مهٜم٤م  اًل قمغم فم٤مهر ًمٗمٔمٝم٤م. وذم ُم٤مدة ) ذظمر ( مل

 وىمد أؿمـ٤مر عمَِـ٤م ٟمَ٘مـَؾ ُمـٜمٝمام، وأيب ُمقؾمك، اهلروي، قم٤مُم٦م ُم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ يمت٤ميب : .7

 ومل يٜمبف قمغم ذًمؽ. وهٜم٤مك ذوح وُمقاد ُأظمذت ُمـ همػممه٤م ُمـ يمت٥م اًمٖمري٥م،

ي٘مقل ذم ُم٘مدُمتف .3
(1)

وضمٕمٚم٧ُم قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ يمت٤مب اهلـروي )هـ٤مء( سمـ٤محلٛمرة،  ) :

ؾمٞمٜم٤ًم، وُم٤م أضٗمتف ُمــ همػممهـ٤م ُمٝمٛمـاًل، سمٖمـػم قمالُمـ٦م: وقمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ يمت٤مب أيب ُمقؾمك 

 ز ُم٤م ومٞمٝمام قمامَّ ًمٞمس ومٞمٝمام (.ًمٞمتٛمٞمَّ 

ٌ ُمٕمٚمقم، سمٞمـد أنَّ اعمقازٟمـ٦م ويٕمٜمل سمذًمؽ أنَّ ُم٤م اىمتبسف ُمـ يمٍؾ ُمـ اًمٙمت٤مسملم سَملمِّ
(2)

سمـلم  

ؾ قمغم اًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م ُمـ واًمٜمسخ٦م اعمٓمبققمـ٦م ًمٙمـٍؾ ُمــ يمتـ٤ميب: « اًمٜمٝم٤مي٦م »ُم٤مهق ُمسجَّ

 ُمقؾمك، شُمْٔمِٝمُر أنَّ ُم٤م ذيمره اسمـ إصمػم همػم دىمٞمؼ: ٕنَّ يمثـػمًا ُمــ اًمٜمّمـقص اهلروي وأيب

٤م ًمٞمس٧م ومٞمٝمام، هل ُمقدقمـ٦ٌم ذم أطمـد اًمٙمتـ٤مسملم، يمـام أنَّ  اًمتل ًمٞمس هل٤م قمالُم٦م، وُيْٗمؽمض أهنَّ

يمثــػمًا ُمـــ اًمٜمّمــقص اعمســبقىم٦م سمٕمالُمــ٦م ٕطمــدمه٤م ًمٞمســ٧م ومٞمــف، وإٟمــام هــل ًمٖمــػمه أو 

اًمٜمس٤مخ، وًمٞمس ذم أبؾ يمت٤مب اسمـ إصمػم،ظم٤مب٦م ُمع  ًمّم٤مطمبف،وستٛمؾ أن هذا اخلٚمؾ ُمـ

.وضمقد اظمتالف ذم إًمٗم٤مظ وإطم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسملم
 (3)

  

                                                 

 (.11/  1 ) «اًمٜمٝم٤مي٦م »   (1)

            ُٕمٞمٛمـ٦م رؿمـٞمد             «اسمــ إصمـػم وُمٜمٝمجـف ذم اًمٜمٝم٤ميـ٦م »، واٟمٔمـر: واحلدي٨م هٜمـ٤م ُمــ سمحـ٨م أ.د. اخلـراط   (2)

 .(200، 198) ص 

ــريبلم: ذم   (3) ــ٦م واًمٖم ــلم اًمٜمٝم٤مي ــ٦م سم ــ٦م اعمقازٟم ـــ أُمثٚم ــ٦م »وُم ــدي٨م )ه(: (   132/  1)  «اًمٜمٝم٤مي ــف طم وُمٜم

 (:185/ 1 ) «اًمٖمـريبلم»وذم«. اًمٖمريبلم»ومل يرد هذا احلدي٨م ذم«. واًمٕملم شَمبِض، سمٌمء ُمـ ُم٤مء»شمبقك:

ُمـ همػم إؿم٤مرة إمم يمت٤مب اهلروي. ( 1/139) «اًمٜمٝم٤مي٦م »ذم وورد«. أٟمَّف يم٤من ُيْبِٕمد ذم اعمذه٥م إمم اخلالء »

                وورد يمـذًمؽ ذم «اًمٕمجقُة ؿمٗم٤مٌء ُمـ اًمّسؿ وٟمزل سَمْٕمُٚمٝمـ٤م ُمــ اجلٜمـ٦م » (:1/188)  «اًمٖمريبلم » وورد ذم

  )ه(.ُمـ همػم أن يت٘مدُمف احلرف ( 142/  1)  «اًمٜمٝم٤مي٦م »
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وهذه اًمٕمالُم٤مت ٓ شمٕمٜمل رُمزًا ٓىمتب٤مس اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م اًمت٤مسمٕمـ٦م ًمٚمت٠مبـٞمؾ اًمٚمٖمـقي، 

 و، أ«اًمٖمـريبلم » وإٟمام شمٕمٜمل اىمتب٤مس ٟمّن احلدي٨م اًمٖمري٥م وم٘م ، وقمزوه ٕطمد اًمٙمت٤مسملم:

ــ٨م » ــقع اعمٖمٞم ــقاردة ذم«اعمجٛم ــ٦م اًم ــ٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم ــلم اعم ــ٦م سم ــدى اعمقازٟم ــ٤م ًم ــؽ ٕٟمٜم                               : وذًم

وهذيـ اًمٙمت٤مسملم، ٟمجد أنَّ قمٛمٚمٞم٦م آىمتب٤مس ٓ شمٜمْمب ، ومٙمثـػم ُمــ هـذه اعمـ٤مدة «اًمٜمٝم٤مي٦م »

وأيب  س( ًمٞمسـ٧م ذم يمتـ٤ميَبْ اهلـروي و )ه(  ) ُمسـبقىم٦م سمــ«اًمٜمٝم٤ميـ٦م »اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمـقاردة ذم

وطمـده٤م ًمٞمسـ٧م ذم يمتـ٤مب ه(  ُمسـبقىم٦م سمــ)«اًمٜمٝم٤مي٦م »ُمقؾمك، ويمثػم ُمـ اعم٤مدة اًمقاردة ذم

س( وطمده٤م ًمٞمس٧م ذم يمت٤مب أيب ُمقؾمك. ويمذًمؽ ىمد شَمِرد ُمـ٤مدٌة  ) اهلروي، أو ُمسبقىم٦م سمـ

س(، وهــل واردة ومٕمــاًل ذم أطمــد  أو )ه(  همــػم ُمســبقىم٦م سمٕمالُمــ٦م )«اًمٜمٝم٤ميــ٦م »قمٚمٛمٞمــ٦م ذم

 ٓ ست٤مج إمم متثٞمؾ، وإٟمَّام ئمٝمر سم٠مدٟمك شم٠مُمؾ. «اًمٜمٝم٤مي٦م »ذماًمٙمت٤مسملم، وهذا إُمر يمثػم 

 س(  قمٜمد اسمـ إصمػم ٓ شمٕمٜمـل اىمتبـ٤مس ُمـ٤مدة قمٚمٛمٞمـ٦م، ، )ه( ومم٤َّم ي١ميمد أنَّ قمالُمتل )

ىمقًمف ذم ُم٘مدُمتف  وإٟمام شمٕمٜمل اىمتب٤مس ٟمّن طمدي٨م همري٥م
(1 )

وم٤مهتام : ) وهق يّمػ اًمٙمت٤مسملم

قمتبـ٤مر همـػم هـذيـ اًمٙمتـ٤مسملم ُمــ يمتـ٥م اًمٙمثػم اًمقاومر، ومحٞم٨م قمروم٧ُم ذًمـؽ، شمٜمبَّٝمـ٧ُم ٓ

ٟم٦م اعمّمـٜمَّٗم٦م، ذم أول اًمزُمـ٤من وأوؾمـٓمف ولظمـره، ومتتبَّْٕمُتٝمـ٤م واؾمـت٘مري٧م ُمـ٤م  احلدي٨م اعمدوَّ

طمِضين ُمٜمٝم٤م، وأضٗم٧ُم ُم٤م قمثرُت قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمراا٥م إمم ُمـ٤م ذم يمتـ٤مسمٞمٝمام ذم طمروومٝمـ٤م ُمـع 

 .  (  ٟمٔم٤ماره٤م

ىمد وم٤مشمـ٧م هـذيـ اًمٙمتـ٤مسملم ًم٘مد حلظ اسمـ إصمػم إذًا: أنَّ صمٛم٦م ُم٤مدًة ُمـ همري٥م احلدي٨م 

وم٤مضٓمر ًمٚمبح٨م قمٜمٝم٤م ذم همػمهذيـ اًمٙمت٤مسملم ، ي٘مـقل
(2)

ومتتبٕمُتٝمـ٤م وأضـٗم٧م ُمـ٤مقمثرت ) : 

ومٝمـق إذًا ي٠مظمـذ ُمــ يمتـ٤ميَبْ (. قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمراا٥م إمم ُم٤م ذم يمت٤مسمٞمٝمام ذم طمروومٝم٤م ُمع ٟمٔم٤ماره٤م

                                                 

 (.1/10) «اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 .(1/10)« اًمٜمٝم٤مي٦م (  »2)
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ح س(،  ، )ه( اهلروي وأيب ُمقؾمك أطم٤مدي٨م همريب٦م ويٛمٞمزه٤م سملم احلروملم ) والـذي تـرجَّ

أٟمَّف ٓ يٕمٜمل اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإٟمَّام يٕمٜمل ٟمّمـقص همريـ٥م  ــ واحلديث لؾدكتور أمحد اخلراط ـ  يل

 احلدي٨م. 

«أسمؾ » ذم ُم٤مدة«اًمٜمٝم٤مي٦م » ُمث٤مل ذًمؽ: ورد ذم
(1)

سمٕمد احلرف )س(:  وىمٞمـؾ: هـق ُمــ  

اًمقسم٤مل، وم٢من يم٤من ُمـ إول وم٘مد ىُمٚمب٧م مهزشمف ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واوًا، وإن يم٤من ُمــ اًمثـ٤مين 

.د ىُمٚمب٧م واوه ذم اًمرواي٦م إومم مهزة . وهذا يمٚمف ًمٞمس ذم يمت٤مب أيب ُمقؾمكوم٘م
 (2)

  

وأورد اسمـ إصمػم ذم اعم٤مدة ٟمٗمسٝم٤م
(3)

)س( يٕمٜمل أنَّ اعمَْرِِضَّ اعمٜمتخـ٥م ُمــ اًمٜمـ٤مس ] : 

ة وضمقده، يم٤مًمٜمجٞم٥م ُمـ اإلسمؾ اًم٘مقي قمغم إ ٤مل وإؾمـٗم٤مر اًمـذي ٓ يقضمـد ذم  ذم قمزَّ

وهذا يمٚمف ًمٞمس ذم يمت٤مب أيب ُمقؾمك . [ي: .......يمثػم ُمـ اإلسمؾ. ىم٤مل اًمزهر
(4)

، وإٟمَّام ذم 

 «.اًمٜم٤مس يم٢مسمؾ ُمئ٦م » ، و«ٓ شمبع اًمثٛمرة » يمت٤مب أيب ُمقؾمك ٟمّن احلديثلم:

ـح أن تؽـون عالمتـا  ذكر كثرا  مما سبق   د.أمحد اخلراط وقال: بـاء  عـذ هـذا أرج 

يث غريب من كتاَب   اهلـروي رمزين تقتباسه كصَّ حد «الـفاية» الواردتان يف ه(  )س،

وأَب موسى، وت تدتن عذ اقتباس مادة عؾؿقة يف رشح احلديث الغريب.
 (5)

  

وقمٚمٞمـف  قمدم اًمتٜمبٞمف قمغم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقضققم٦م،وهذا شمبع عمــ ؾمـب٘مف ، .1

أُمـ٤م سمٞمـ٤من اًمّمـح٦م  ٕن اًم٘مّمـد هـق ذح اعمٗمـردة اًمٖمريبـ٦م، قم٤مُم٦م ُمـ يمت٥م ذم اًمٖمري٥م:

                                                 

 (.1/15)« اًمٜمٝم٤مي٦م »  (1)

 (.19/  1 )ٕيب ُمقؾمك «اعمجٛمقع اعمٖمٞم٨م »اٟمٔمر:    (2)

 (.1/15)« اًمٜمٝم٤مي٦م »  (3)

 (.19/  1 ) «اعمجٛمقع اعمٖمٞم٨م »اٟمٔمر:   (4)

 د.أ د اخلراط.« ُمٜمٝم٩م اسمـ إصمػم ذم هن٤مي٦م » ( 5)



 

 

 

 البن األثري                                                    «النهاية »للسخمشري، و «الفائق »املوازنة بني                                                          

 36 

ى،وًمـق أراد أبـح٤مب اًمٗمــ متٞمٞمـز ذًمـؽ ،ًمٓم٤مًمـ٧م اًمٙمتـ٥م واًمْمٕمػ ومٚمٝم٤م يمتـ٥م أظمر

 يمثػمًا،ٟمٔمرًا ًمٙمثرة إطم٤مدي٨م.

*  *  * 
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، تظهنز   « الىهاٌنة » و « الفنائك »  بعد بٍاٍن ُمىجٍز لمىهج كلٍّ منه 
 هما :معالم االتفاق واالختالف بٍى

ىاالتفاق:ى۳
 يمالمه٤م ُمـ يمت٥م همري٥م احلدي٨م اعمٓمقًم٦م.  .5

 .امىمبٚمٝم قمغم ُمـ ااقمتٛمد  .2

 أض٤موم٤م ضمديدًا ُمـ اؾمتدراك، أو شمٕم٘م٥م، أو إض٤موم٤مت قمٚمٛمٞم٦م.  .7

 رشمب٤م اعمقاد قمغم احلروف اهلج٤ماٞم٦م.  .3

 مل يٜمبَِّٝم٤م قمغم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقضققم٦م.  .1

 يمالمه٤م اقمتٜمك سم٤مًمِمقاهد اًم٘مرلٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م واًمِمٕمري٦م.  .6

  واًمْمـب واًمتٍمـيػ ، وذيمـر آؿمـت٘م٤مق، ُمٜمٝمجٝمام ُمت٘م٤مرب ُمــ شمٗمسـػم اًمٙمٚمٛمـ٦م،  .3

 وهمػم ذًمؽ. سم٤محلروف،

َٓ ِبٗم٤مِت اهلل  يمالمه٤م ظم٤مًمػ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م،  .8  . وم٠موَّ

 االختالف:ى۳

 اًمزخمنمي ُمٕمتززم ،واسمـ إصمػم واومؼ إؿم٤مقمرة ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت.    .5

، واسمـ إصمػم ؿم٤مومٕمل ، ًمٙمـ مل ئمٝمر هذا آظمتالف قمغم يمتـ٤مسمٞمٝمام اًمزخمنمي طمٜمٗمل ،   .2

 ؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م.ٟمٔمرًا ًمٜمدرة اعمس٤ما

 هـ(.606ت واسمـ إصمػم ُمت٠مظمر قمٜمف ٟمسبٞم٤ًم ) هـ( ،538اًمزخمنمي ُمت٘مدم )ت     .7

ومتٛمٞمـز  واسمـ إصمػم حمدٌث ، ومٔمٝمر أصمر  ذًمؽ قمـغم اًمٙمتـ٤مسملم ، اًمزخمنمي إُم٤مم ًمٖمقي، .3

يمت٤مب اًمزخمنمي قمـ قم٤مُم٦م يمتـ٥م اًمٖمريـ٥م سمٙمثـرة اعمسـ٤ماؾ واًمتٗمريٕمـ٤مت واًمٗمقااـد 
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ظم٤مبـ٦م  ر أطم٤مدي٨م ًمرضمققمف إمم دووايـ اًمسـٜم٦م ،وأُم٤م اسمـ إصمػم ومٙم٤من أهمز اًمٚمٖمقي٦م ،

 «.ضم٤مُمع إبقل»وىمد أًمػ يمت٤مسمف اًمٙمبػم

 ،يتبع ُم٤م ؾمبؼ : اسمـ إصمػم أهمزر ُم٤مدة ٕٟمف ضم٤مء سمٕمـد اًمزخمنمـي وم٤مؾمـتٗم٤مد ُمــ يمت٤مسمـف   .5

 وٟم٘مؾ ُمٜمف، ورصح سم٤مؾمٛمف ذم ُمقاضع شمزيد قمغم اعمئتلم .

، ئمٝمـر ذًمـؽ «اًمٗم٤ماؼ »ب أيمثر ُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سمٙمت٤م« اًمٜمٝم٤مي٦م »قمٜم٤مي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مب    .6

أيمثـر ، وإقمـامل « اًمٜمٝم٤ميـ٦م»ومٓمبٕمـ٤مت  وـمبٕم٤مت اًمٙمت٤مسملم ، ُمـ ظمالل ٟم٘مقل اًمٕمٚمامء،

 وختري٩م. وشمذيٞمؾ ، واظمتّم٤مر ، ٟمٔمؿ، قمغم اًمٙمت٤مب أيْم٤ًم ُمـ:

قمـغم اًمتـ٠مًمٞمػ، وُمٜمٝمجـف،  ًمب٤مقمـ٨ميبـلم ومٞمٝمـ٤م : ااًمزخمنمي مل يٙمت٥م ُم٘مدُم٦م يم٤مؿمـٗم٦م    .7

وُمراطمـؾ  ومْمـؾ قمٚمـؿ اًمٖمريـ٥م ، ُمتـف:ومذيمر ذم ُم٘مدسمخالف اسمـ إصمػم  وُمّم٤مدره:

وذيمـر  وذيمر اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، سمٕمض أُمٝم٤مت اعمّم٤مدر،  ووبػ اًمت٠مًمٞمػ ،

 واعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف. ،قمغم اًمت٠مًمٞمػ اًمب٤مقم٨م

وي٘مؾ اًمٕمزو إًمٞمٝمام أصمٜمـ٤مء  إمم اقمتامده قمغم يمت٤مب اخلٓم٤ميب واسمـ ىمتٞمب٦م، اًمزخمنمي مل ينْم    .8

ورُمـز ًمٙمتـ٤ميب: )اهلروي،واعمـديٜمل(  ٤مر ذم ُم٘مدُمتف،ٟم٘مٚمف، سمخالف اسمـ إصمػم وم٘مد أؿم

 قمٜمد اًمٜم٘مؾ.

 ذم شمرشمٞم٥م اعمقاد احلرف اًمث٤مًم٨م ، سمخالف اسمـ إصمػم. اًمزخمنمي مل يراعِ     .9

حت٧م ُم٤مدة واطمدة ، وٓ يِمـػم  ويٗم  مجٞمع همريبف اًمزخمنمي يقرد احلدي٨م يم٤مُماًل ،  .10

صمـػم وم٢مٟمـف ي٘مٓمِّـع سمخالف اسمـ إ ذم ؾم٤مار أًمٗم٤مظ احلدي٨م قمٜمد ُمقضٕمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب ،

 إطم٤مدي٨م ويذيمر يمؾ ًمٗمٔم٦م همريب٦م ذم سم٤مهب٤م.

ويْمـٕمٝم٤م ذم  اًمزخمنمي ٓيراقمل احلروف اًمزوااد ، سمؾ َيرد اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمزوااـد ،  .11

 ـ . «اًمٜمٝم٤مي٦م»سمخالف اسمـ إصمػم وم٢مٟمف يراقمل ذًمؽ ـ يمام ؾمبؼ ذم اعمآظمذ قمغم ُمقضٕمٝم٤م، 
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 الترجوح:ى۳ 

وأؾمٝمؾ شمرشمٞمب٤ًم ،وأضـب  ذم  ٨م واًمٖمري٥م،ٓسمـ إصمػم أمجُع ًمٚمحدي« اًمٜمٝم٤مي٦م»يمت٤مب 

 ووبؾ اًمٜمٝم٤مي٦م.« اًمٗم٤ماؼ»وم٤مق  ومٝمق ىمد ٓظمتّم٤مبف ورضمققمف ًمٚمٛمّم٤مدر، قمرض اعمتقن:

 قمٚمٞمف إٓ سم٤معمس٤ماؾ اًمٚمٖمقي٦م ُمـ : ٟمحق ،ورصف ،وسمالهم٦م..« اًمٗم٤ماؼ»وٓيزيد 

واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمب٤مطم٨م اًم٘م٤مبـد يمتـ٥م همريـ٥م احلـدي٨م ،ٓيٕمٜمٞمـف يمثـػمًا هـذه اعمٞمـزة 

وسمٞمـ٤من مجٞمـع  وإٟمام يٕمٜمٞمـف ؿمـٛمقل اًمٙمتـ٤مب ًمٚمٖمريـ٥م، ٓمرادي٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م ،اًمٚمٖمقي٦م آؾمت

ُمـع سمٞمـ٤من واضـٍح يزيـؾ اًمٖمٛمـقض أو يرومـع  إطم٤مدي٨م اًمتل ورد ومٞمٝمـ٤م هـذه اًمٚمٗمٔمـ٦م،

ـٌ ظمـ٤مص هبـ٤م، آًمتب٤مس، يمـام ىمٞمـؾ ذم قمـدم اهـتامم يمتـ٥م  وأُم٤م اعمس٤ماؾ اًمٚمٖمقي٦م ومٚمٝم٤م ومـ

ظمر، ومٞم٘م٤مل هٜم٤م : آؾمتٓمرادات ل اًمٖمري٥م سمبٞم٤من بح٦م إطم٤مدي٨م وضٕمٗمٝم٤م :ٕن هل٤م جم٤مًٓ 

 وهِن٤مَي٦ًم. ووم٤ما٘م٤ًم، يم٤مومٞم٤ًم ، «الـفاية»ويب٘مك اًمٚمٖمقي٦م هل٤م جم٤مل لظمر ، 

ىنموذجىمنىالكتابون:ى۳
ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمسـٚمٛمل : ملسو هيلع هللا ىلص يمٝمر اًمٜمبل ]  ( : )كها((: 782/  3« )الفائق  »يف 

قم سم٠مسمّم٤مرهؿ، ومٕمٓمس سمٕمض اًم٘مقم، وم٘مٚم٧م : ير ؽ اهلل. ومرُم٤مين اًم٘مملسو هيلع هللا ىلص بٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل 

وضمٕمٚمقا يِضسمقا سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ ،ومٚمام رأيتٝمؿ يّمٛمتقٟمٜمل،ىمٚم٧م : واصمٙمؾ أُمٞمـ٤مه  ُمـ٤مًمٙمؿ 

بالشمف ومب٠ميب هق وأُمل ،ُم٤م رأي٧ُم ُمٕمٚمـاًم ىمبٚمـف وٓ سمٕمـده يمـ٤من ملسو هيلع هللا ىلص شمّمٛمتقٟمٜمل  ومٚمام ىم٣م اًمٜمبل 

هذه اًمّمـالة ٓ يّمـٚمح ومٞمٝمـ٤م أطمسـ شمٕمٚمٞماًم ُمٜمف، ُم٤م رضسمٜمل وٓ ؿمتٛمٜمل وٓ يمٝمرين ىم٤مل : إن 

يمٝمر اًمٙمٝمر واهلر واًم٘مٝمـر  رء ُمـ يمالم اًمٜم٤مس إٟمام هل ًمٚمتسبٞمح واًمتٙمبػم وىمراءة اًم٘مرلن . 

: أظمقات . وذم ىمراءة قمبد اهلل : ) وم٠مُم٤م اًمٞمتؿ ومالشمٙمٝمـر ( . ي٘مـ٤مل : يمٝمـرت اًمرضمـؾ: إذا زسمرشمـف 

 واؾمت٘مبٚمتف سمقضمف قم٤مسمس، وومالن ذو يمٝمرورة . وأٟمِمد أسمق زيد ًمزيد اخلٞمؾ : 

 [ ٟمٜمل * إذا ـمٚمٕم٧م أومم اعمٖمػمة أقمبس .وًمس٧م سمذى يمٝمرورة همػم أ
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يمٝمر )هـ( ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمسٚمٛمل: ]  (: )كها((: 717/ 4«)النهئية»يف 

اًمٙمٝمر: آٟمتٝم٤مر، وىمد يمٝمره يٙمٝمـره: إذا « ومب٠ميب هق وأُمل ُم٤م رضسمٜمل وٓ ؿمتٛمٜمل وٓ يمٝمرين»

« ف وٓ يٙمٝمرونأهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يدقمقن قمٜم:»وذم طمدي٨م اعمسٕمك  زسمره واؾمت٘مبٚمف سمقضمف قمبقس.

هٙمذا يروى ذم يمت٥م اًمٖمري٥م ،وسمٕمض ـمـرق ُمسـٚمؿ ،واًمـذي ضمـ٤مء ذم إيمثـر: يٙمرهـقن، 

 [.سمت٘مديؿ اًمراء، ُمـ اإليمراه

 

 المىجز وإلى هىا ٌىتهً هذا البحث
وصلى اهلل وسلم وبارك  واهلل تعالى أعلم ، 

 على وبٍىا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٍه.
 

  **   * 

 

 

 

 


